
Smlouva 
o zajišťování odborné praxe 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc, 
se sidlern Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce, Slovenská Republika, IČ 17336015, 
jednajíci p. JUDr. Ing. Martin Cimrák jak.o poskytovate! odborné praxe studentiim verejné 
vysoké školy. která je součástí studia (dále jen Poskytovate!) na strane jedné 

a 

Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, Zdravotne sociální fakulta, 
se sídlem Jírovcova 1347/24, 370 04 České Budéjovice, lČ' 600 766 58, 
jednající prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.O., dekanka fakulty 
jak.o součást verejné vysoké školy, jejírnž studentúm je poskytována odborná praxe (dále 
jen Fakulta) na stran~ druhé, 

uzavfely niže uvedeného dne. mesíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb. , Občanského zákoníku, tuto 

smlouvu o zajištení odborné praxe: 

1. 
Predmet a účel smlouvy. 

l. Ptedrnetem smlouvy je úprava právních vztahú smluvních stran pri zabezpečení 
odborné praxe studentu Zdravotne sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budejovicích, jejíž absolvování je povinnou součástí studia v jej ich studijnírn oboru. 

2. Odborná praxe bude poskytnuta studentúm/kám, jejichž jmenný seznam naleznete 
v pŕíloze č. l. 

3. Účelern odborné praxe je prohloubeni teoretických znalostí studenta, získaných jeho 
dosavadním studiem na Fakulte. 

II. 
Místo a doba výkonu odborné praxe. 

1. Místo konáni praxe: Fyziatricko-rehabilitační oddelení 

2. Doba výkonu odborné praxe a typ odborné praxe u jednotlivých studentu jsou 
uvedeny v pfäoze č. 1. 

3. Praxe bude každodenne vykonávána v časovérn rozsahu, odpovídající týdenní 
pracovní dobe dle zákoníku práce sjejím rovnomerným rozvržením. Praktikujícím 
studentôm budou poskytovány prestávky na jídlo a odpočinek dle platných právních 
predpisu 

III. 
Výukové cíle odborné praxe. 

1. Cílern studentovy odborné praxe je seznárnit se s uplatňováním studiem získaných 
vedomostí v praxi a získání praktických dovedností pro jejich uplatňování 
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nezbytných, a to pod vederúm, dohledem a dle konkrétních pokynu odborných 
zamestnancii Poskytovatele. 

2. Konkrétní náplň odborné praxe je obsažena v pŕíloze č. 2, která je nedílnou součästí 
této smlouvy. Náplň odborné praxe je Poskytovate! povinen dodržovat. 

IV. 
Náklady praxe 

1. Smluvní strany se dohodly. že odborná praxe bude oboustranne zajišťována 
bezúplatne. 

2. Rovnež praxi konajícím studentúm neprísluší od žádné ze smluvních stran jakákoliv 
odmena za jimi provedené úkony či jinak využitelné výstupy jejich praktické 
činnosti. 

v. 
Dalšl práva a povinnosti smluvnícll stran. 

1. fakulta se zavazuje: 

a) spolupracovat s povereným zamestnancem poskytovatele pfi provádenf odborné 
praxe a odstraňování prípadných nedostatkú behem jejího výkonu; 

b) poučil studenta o povinnosti zajistit si na vlastní náklad očkování 

nezbytná k výkonu pfedmetné praxe, pokud je s ohledem na místo výkonu praxe, 
zn~ní platných právních predpisu nebo pfi respektování potfebné míry opatrnosti 
takové očkování porrebné absolvovat; 

c) poučit studenta o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
studenti pri výkonu odborné praxe dozví, a to jak obecne dle zákona č. 101/2000 Sb. 
v platném znenf, tak dle zákonu platných v odvetví, zejména zákona č. 372/2011 Sb .. 
Vlastnoručné podepsaný závazek studenta zachovávat mlčenlivost o techto 
skutečnostech je v kopii pfílohou č. 3 této smlouvy a jeho originál se ukládá 
v depozitu fakulty; 

d) povérit svého zamestnance k jednání za Fakultu ve všech záležitostech, týkajících se 
naplňování této smlouvy. Tímto povéfeným zamestnancem je: Eliška Papežová, č. 
tel. : 605422279; 

e) poučit na praxi nastupujíci studenty o obecných základech právní úpravy bezpečnosti 
a ochrany zdraví pfi práci; 

f) získat od studentu čestné prohlášení, že mají u nekteré z pojišťoven uzavfenu smlouvu 
pojišt~ní odpovednosti, jež bude platná po celou dobu výkonu odborné praxe a jež se 
vztahuje í na úhradu újmy vzniklé v souvislosti s jejím výkonem a to s takovým 
limitem plnení, který je pfiméfený charakteru činností pri odborné praxi 
provádéných. Zároveň se zavazuje zajistit od studentu kopie techto smluv. 

2. Poskytovatel se zavazuje: 

a} poverit svého odborne zpusobilého zamestnanec odpovedností za rádný výkon 
odborné praxe v souladu s jeji odbornou náplní, který bude bezprostfedne 
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zabezpečovat odbornou praxi studentu. 

Tímto povereným zaméstnancemje: Mgr. Zdenka Mlynková tel.: 00421037/9609288 

b) nejpozdej i v den nástupu studentu na pracovište proškolit studenty z bezpečnostních, 

protipožárních a jiných právních nebo vnitčních pfedpisú, platných u poskytovatele 
praxe, jejichž znalost je nezbytná k výkonu praxe; 

c} umožnit poveŤenému zástupci Fakulty pr:ovádet namátkovou kontrolu výkonu 
odborné praxe studenta; 

d) vystavit na žádost studenta potvrzení o vykonané praxi včetne zhodnocení 
obsahu praxe a studentem dosahovaných výsledku; 

e) v dobe výkonu praxe umožnit studentovi prístup do všech prostoru na pracovišti , 
nezbytných pro výkon odborné praxe; 

f) umožnit studentúm užívat hygienická zarízení a odkládáni osobních vecí na 
bezpečném míste, pokud je to s pfihlédnutím k povaze odborné praxe potrebné. 
Poskytnout studentúm stravování a ubytování však povinen není; muže tak učinit , 

pokud je to v jeho provozních možnostech. V takovém prípade stravné a ubytováni 
hradí student. 

Vl. 
Odpovednost za škodu. 

t. Smluvní strany se zavazují vzájemne se infonnovat o prípadných problémech 
s cilem pfedcházet vzniku škod. 

2. Odpovednost za škodu, která vznikne pri výkonu odborné praxe studentu, 
tedy odpovednost za škodu, zpí1sobenou na majetku a zarízení poskytovatele, 
odpovednost za škodu, zpusobenou tretím osobám a odpovednost za škodu, která 
vznikne studentovi, se rídí ustanovením § 391 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

3. Výše a zpusob náhrady škody pak budou v každém konkrétním prípade 
projednány mezi osobami, povérenými účastníky k naplňování této smlouvy, které 
predloží konkrétni návrh osobám, oprávneným za smluvní strany jednat. 

VII. 
Doba trvánl smlouvy. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a právni účinnosti dnem jejího podpisu. 

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu výkonu odbomé praxe studentu dle 
článku II. této smlouvy. 

3. Tato smlouva tak zaniká: 
a) up lynutím doby výkonu odborné praxe dle jejího článku 11.; 
b) písemnou dohodou účastníku ke dni v ní uvedenému~ 
c) odstoupením od smlouvy za podmínek, ·sjednaných v článku VIII. 

VIII. 
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Odstoupení od smlouvy. 

l. Poskytovate( je oprávnen odstoupit od této smi ou vy, jestliže: 

a) student závažným zpusobem a pres predchozí napomenutí, tedy opakovane, porušil 
obecne závazné právni predpisy a vnitmí predpisy v oblasti BOZP, hygienické, 
požární a jiné. bezprostredne dopadajicí na činnosti vykonávané v prubehu praxe, 
pokud s nimi byl fádne seznámen; 

b) závažným zpiisobem porušuje pokyny, udelované pŤi výkonu odborné praxe a 
ohrožuje tak nebó narušuje prub~h praxe. 

2. Je-Ii současne vykonávána odborná praxe více než jedním studentem Fakulty, není 
Poskytovatel v pNpadech sub. a) a b) uvedených oprávnen odstoupit od smlouvy o 
poskytování praxe, ale je oprávnen vyloučit povinnosti porušujícího studenta 
z odborné praxe. Ostatním studentum v takovém prípade Poskytovate! umožní 
dokončení praxe dle smlouvy. 

3. Fakulta je oprávnena odstoupit od smlouvy, jestliže Poskytovate! : 

a) nevytvofil podmínky pro rádný výkon odborné praxe; 

b) neudržoval v pnlbehu odborné praxe jej! náležitou úroveň, čímž se pro daný účel 
rozumí ohrožení cílii odborné praxe, vymezených v čl. III.této smlouvy, resp. v její 
príloze č. 2. 

IX. 
Záverečná ustanovení. 

1. Práva a povinnosti účastníku smlouvy v ní výslovné neuvedená se fídf príslušnými 
ustanovenímí občanského zákoníku s výjimkou jejího článku V„ který se fídí 
zákoníkem práce. 

2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení pfi jejím podpisu. S ustanoveními této smlouvy, dotýkaj íckh se 
práv a povinností praxi konajícího studenta seznámí Fakulta. 

3. Smlouva muže být menena pauze písemnými dodatky. 

4. Účastníci smlouvy po jejím pfečtení výslovne prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné a pravé vule, prosté omylu, což niže stvrzují svýrn podpisy stanoveným 
zplisobem. 

V Českých Budejovicích dne 30.04.2014. V .f.!:. .. ~:~::~'!/.:. :~.~~„ .. dne .1.~: .f.. .o!f!tf. 

prof. PhDr. Valérie T ová, Ph.D. 
dekanka fakulty 

P· Mestská nemocme. 
·or. MUDr. Rudolfa Ko · 

Sl~n~fákc ia <J 953 „~ ~· DISc. 
• "" Zlate Moravce 
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Príloha č.1 

1. MÁNl Frederik 8903046328 Fyz - praxe na ambulantnim odd~lení 30.6.-25.7.20 14 
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NÁPLN~ PRAXI 

1. ročník 

Odborná praxe 

Studenti sev pnibéhu odborné praxe seznámí s jednotlivými druhy zdravotnických zarlzeni {státní, privatni} a se 
strukturou poskytovaných služeb. Praxe bude problhat v techto zarízenich na základnich oddéleních. 

Obsahové zaméŕeni odborné praxe: 

Využití masážnich technik v praxi. 

Osvojeni si a upevnéni dovednosti v základních technikách kinezioterapie, individuálni i skupinové a 
úkonech rehabilitačního ošetfovatelstvi (polohováni, vertikatizace, chuze, prace s rehabilitačními 
pomuckami) 

Odborná individuálni praxe 

Individuálni praxe je realizována blokovou formou na základe predepsaných podminek studenti absolvuj! 
prázdninovou praxi individuálne ve zdravotnických zaŕizeních statní i privátni praxe. Praxe jim umožní fixoval a 
prohloubit znalosti a dovednosti získané béhem studia v praxi a ziskat vlastni zkušenosti, které jsou dúležité pro 
profesionálni rozvoj fyzioterapeuta a chápání odlišnosti uspokojovanl individuálních potfeb lidi zdravých, 
nemocných a handicapovaných. Studenti mají částečnou možnost volby zdravotnického zaľízení dle svých 
osobních zájmu v určité indikačni oblasti fyzioterapie, praxe by mela být zaméfena na rehabilitačn í 
ošetrovatelstvi, tj. praxe u lužka. 

2. ročník 

Odborná praxe 

Praxe je orientována na indikačni oblasti fyzioterapie jednotlivých standardnich oddélenich a ambulantnich 
provozú. 

Obsahové zamerení odborné praxe: 

Praktická aplikace procedur fyzikálni terapie v oblasti elektroterapie, fototerapie, sonoterapie a 
magnetoterapie. 

Praktické využiti mékkých a mobilizačních technik 

Procvičeni diagnostických postupu použivaných v oblasti fyzioterapie, komplexní vyšetrení 
individuálni ho zdravotniho stavu a zhodnoceni potfeb klientú z hlediska fyzioterapeutické péče. 

Odborná indivlduální praxe 

lndividuální praxe te realizovana blokovou formou na základe predepsaných podminek studenti absolvuji 
prázdninovou praxi individuálne ve zdravotnických zafizenlch státni í privátni praxe, lázeňskych provozech. 
Praxe jim umožní fixovat a prohloubít znalosti a dovednosti iiskané béhem studia v praxi a získat vlastni 
zkušenosti, které jsou duležité pro profesionálni rozvoj fyzioterapeuta a chápání odlišnosti uspokojovaní 
lndividuálnich potfeb lidí zdravých, nemocných a handicapovaných. Studenti maji částeénou možnost volby 
zdravotnického zafizeni dle svých osobních zájmu v určité indikačni oblasti fyzioterapie. 

3. ročník 

Odborná praxe 
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Praxe je orientována na indikačni oblasti fyzioterapie na standardnich O<ldélenich, specializovaných oddélenich 
a lázeňských provozech. 

Obsahové zaméŕeni odborné praxe: 

Praktické využiti technik myoskeletální mediciny a dalších speciálnich kinezioterapeutických technik, 
zejména technik na neurofyzíologické bázi. 

Procvičenl diagnostických postupu používaných v oblasti fyzioterapie, komplexni vyšetrení 
individuálni ho zdravotního stavu a zhodnocení potfeb klientu z hlediska fyzioterapeutické péče. 

Podávaní procedur fyzikalni terapie v praxi 

Praktická aplikace tennoterapie a hydroterapie, balneologických procedur„ 

Fixace poznatku ziskaných zejména v predmétech komplexni a speciálnl metodiky kinezioterapie, 
rehabilitační propedeutika, reflexni lokomoce a fyzikální terapie a jejich apllkaci v praxi. 



l ľt<Oili \'-.I \l O \II< f· \1 1\ O~ 11 
. . „ " J', ·'i''' 

g,1 ;1 l"ťlll pnu f·r11a o 1:tdtP\ <Í11í 

1 !lH' tln 

H 11 r:; ;· 11o1 :1 <. : 1h nľl:1 

„ 1, :. '· '\ : 1 1\ .- 11 :1 (;1 

:t f l ! 1 1 '1 . t \ ~ t '„' ' '. l 

l 1!- ,( m ;1 ltl;i11 k:1 

ll11 k 111 :1ri„ :1 \11 11 :1 

II n i 111.1 .l.il. 11 Ii 
.l .111 - 1, 1 l1i·1 

l 1; • f' 1 \ ľ; 

1, „q,;p· \,O\ i t . , :'t •: ťtfl ~ t 

~\ t .1 ~ 11 \ ; , ! U t H· 

h. 1 \1 111;11"„ 1 .1 1 1:1 

1 ;1!1Í,11\ :1 i 1:! rt 11 :1 

\ ! :1 11 1 l· n ·.J„ 111, 

\l an·~ 111 .1 IL1d·111 r;1 

\fťil'r1J111 ;I !)111111111!. :1 

"\l·1 11 n 1 lndi·ťl 

.,<' '- f' IJ t l• ' ' ' • \{ .11'tH L S 

ľťl " 11 l\ ,t !l. I 

1'1 ~0 11 ' "'' ''""' 

l'11lt1111 11 -. ;1 \ (' l '< 111d,;1 

)' H\ll ť j ~ \l ;1I ť\ , 

1'1 :1 i : Jl, „ , .1 i· ' .1 

ľ111! • .-\ o \ ;i 1 \ .1 

l\11 i 1d . 11\ :1 "ť l:I 

" {' ltttl/11\ :1 "\ jl,111.1 

~.d,J > i•• ~ I Lt t L 

'-.ť l li:d.t1 \ :i ľľl 1 :1 

"lť j' : lfl ll \ ;1 l'l.. l' l'Í l lU 

'\ 11\'11111 .1 ~ :1l ť i· 111a 

l 1:11 :,:h1\ ,1 \. 11 tl ;1 !;1 

l 111 11 :1 ,l,11\ · ' ' " ' " ' il. ;1 

11tlt'ľllÍÍ\ n ... ft 

podpi .... d;r(Ull l 

„ .,,. „.~ :.._.,.. ., ... 

· -~ ' # 

, 
" 

:!C 

.. · 

. / 

; . _; . ;1{~1 fr 
·' 

• 1 , 

· .·: i .. ~ u. 1 
:.. '--

.V --· 

. ľ 'l.. ; • . ,,(„ . ·"" J • ., , 

r 



-

: .. !' 

1 . · " 1. 



l~<>HL.Á.ŠE'.\Í () '.\1LČ'E~LIV()STI 
. . ,. ' . 

B.\ lh1 jscn1 poučrna o zachová ní n1lčcnli\'osti 
jntt'llO podp~_s. d~tun1 
Búria 1.atlí:\hl\ .- / 

Á · -~ 

Harto\o, ;Í ha 
Uamhoro\ :í Harhon1 
l) n rrH: ľlt\;t '.\it.·nla 
I· ialm a .\una 

h\,ľľO\ Ú f\ a 

1-'rdlil ... u\a l.ul:i~· 
.Ltnil ... o\ a \una 

.Jin drm ú h:.alľr·ina 

.1 i n1 \la rl...da 

.1 u 11 ť :1\ ľl 

l\. ;111dlíl...o\ :i ~ ri~t\ 11:1 

h.louparo\ ;Í -\dda 
1,nhnktl\ •Í \ t.·rulula 

''o' t':'alm iÍ Dom in j ka 
l\.ouhu\ :í ~inwna 
h.i"íikcl\ •Í 'larki·t:• 
l\.11rúio' :·1 Kri•.t\ im . 
\lašút l' ;nl'I 

\ la ' d ... UominH\ 
\ll:ídkcnú '\ikola 

. '\o\ úko\'Ú l'dra 
P\'itt.o\ :l "aroli11a 
Plouharm :i Kamila 

Podra~:k;á \ ' ľľOnika 

ľol:il,u' ú l>iana 

Pniškin ú ({omana 

ľrnd1:úl...m ú '\ikol 
Rľ\ ajo' ú 'ľľrľnt 
St'ahlíl,u' ~t hana 
SitlcffľU ko\ ú ( )lg;t 

Sladl,:1 Zunma 
Stt:hlikO\ <t l\.ristina 
v 

~tum1wuro\·ú Cahrida 
ľurnC:·alm ;i 'I idrnťla 
\ :u:km ii l.unrna 
\ akntU\ ú nominil~a 

\ ';i\f·m•• Fliška 
\ il...tora \' úrhn 
\ ' itm ľO\ ;i Barhor~a 

~k' rno' ;\ hana 

.,. ·: „ 

l"' ." ! , · .,1 
... ~, .4 ~ , 

./ ľ .• / .1 . 

, 1 

.: 

„. . ' . ) r „ • 

1 
./ r• ./i: .. / -•, l 

1 · : 
. 'f\ . . r •1.! 

, ~ ' 
• .: '~~\ ( „ ·\. . · ) •.> • 

. '. 

'· 
~ „ . (• " ' '. ) . ': · : 

·< 

,1 •• 

' ' . . . 

'· „ . - : 

. ·.,..„. 
~ : 1 ' ' 

. . . - . 

·? 

" ,T 

. :. l 

„, 

" ' 

"- lllth:I · ' ll\ 1j'llll(ľ'l1• i'''' lllllP,( \'\°11 1.111111 .1\ ,II 111 1\_-11)• , •''' 11 • -n · !1 -.i-, ,.1 , ,' 11n-.tť \0 ll 11 !ll\ I:.· ~.- ,llhkt: I: J' I ' \ 'kn111. 

•.•,Jli11111, f'l .1\l ,iP/\ i .1lP1 1k 111'\.' \.f ! \.' d k 1 ,!J,,111,: • ,\IJ .'llllli „ p \ p i. 1!i 1<':l1 /11\ ' lli . !.d, Ih. :' lr. llllll Jlf. llll\ \ ll \ 

1 ~. : • • • • " i 


