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Smlouva 

o zajišťováni odborné praxe. 

Název pracovilte: Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce 
se sídlem Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce, Slovenská Republika, IČO 17336015, 

jednajicÍ Michal Grujbár jako poskytovatel odborné praxe studentUm vefejné vysoké 

školy, která je součásti studia (dáte jen Poskytovatel) na strane! jedné 
a 

Jihočeská univenita v Českýcb Budejovicfcb, Zdravotne sociálni rakuita, 

se sídlom Jírovcova 1347124, 370 04 České Budejovice, IČ 600 766 58, 

jedoajíeí prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D .• dekanka falrulty 

jako součást vefejné vysoké školy. jejimž studenlúm je poskytována odborná praxe (dále 

jen Fakulta) na strane druhé, 

uzavrely níže uvedeného dne, mesíce a roku podle § 51 občanského lÁkaniku Č. 4011964 

Sb., v platném znční tuto 

smlouvu O zajištení odborné praxe: 

I. 
Pledmll a útel smJouvy. 

l. Pfedmetem smlouvy je úprava právních vztahu smluvních stran pfi zabezpečení 

odborné praxe studentU ZdJavotn<l sociálni falrulty Jihočeské univerzity v Českýcb 

Budejovicích, jejíž absolvován{ je povinnou součástí studia v jej ich studijním oboru. 

2. Odborná praxe bude poskytnuta studentíunlkám, jejichž jmenný seznam naJeznete 

v pfilaze č. l. 

3. Účelem odborné praxe je prohloubení teoretických znalostí studenta, ziskaných jeho 

dosavadním studiem na Faku1t~. 

II. 
Mislo a doba výkonu odborné praxe. 

I. Mista konání praxe: Fyziatricko-rehabilitační odd~lení 

2. Doba výkonu odborné praxe a typ odborné praxe u jednotlivých studentu jsou 

uvedeny v pfíloze č. l . 

3. Praxe bude každodenne vykonávána v časovém rozsahu, odpovídajicírn týdenni 

pracovni dobe dle zákoníku práce s jejim rovnom~rným rozvržerum. Praktikujícím 

studentÚln budou poskytovány prestávky na jldlo a odpočinek die platných právnich 

pfedpisu. 

III. 
Výukové clle odborné praxe. 

l . Cílem studentovy odborné praxe je seznám.it se S uplatňováním studiem získaných 

védomostí v praxi a ziskání praktických dovednosd pro jej ich uplatňovAní 

nezbytných. a to pod vedenim, dobledem a die konkrétních pokynu odborných 

zam!stnancu Poskytovatele. 
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2. Konkrétní náplň odborné praxe je obsažena v pfílozc č. 2, která je nedílnou součástí 

léto smlouvy. Náplň odborné praxe je Poskytovatel povinen dodržoval 

IV. 
Náklady praxe. 

l. Smluvní strany se dohodly. ŽI! odborná praxe bude oboustraon~ zajišťována 

bezúplatn~. 

2. Rovn~ž praxi konajícím studentUrn neplísluší od žádné ze smluvnich stran jakákoliv 

odm~na za jimi provedené úkony či jinak využite Iné výstupy jejich praktické 

činnosti . 

3. Hmotné náklady spojené s vykonaním praxe, zejména náklady na materiál 

spotfebovaný pfi jednotlivých úkonoch, na energie, atp., jdou k Hži Poskytovatele. 

V. 
DaJJI p,áva a povinnosti smluvnlch straJt. 

I. Fakulta se zavazuje: 

a) spolupracovat s pov~teným zam~stnancem Poskytovatele pfi provád~ní odborné 

praxe a odstraňování pfipadných nedostatkll bC!bem jejího výkonu; 

b) poučit studenta o povinnosti zajistit si na vlastni náklad očkování 

nezbytná k výkonu pfedm~tné praxe, pokud je S ohledem na rnísto výkonu praxe, 

m!ni plamých právních pfedpisíi nebo pfi respektování potfebné mfry opatrnosti 

tako"á očkovánI potfebné absolvovat; 

c) poučit studenta o povinnosti zachovával mJčenlivost o všcch skutečnostech, o niehž 

se studenti pn výkonu odborné praxe dozvl, a to jak obecn~ die zákona č. 10112000 

Sb. v platném zn~ní, tak dle zákonú platných vodvČtví. VlastnoručnI! podepsaný 

závazek studenta zachovávat m1čenlivost o tl:chto skutečnostech je v kopii plilohou 

č. 3 této smlouvy a jeho originál se ukIádá v depozitu fakulty; 

d) pov~fit svého zarn~stnaoce k jednání za Fakultu ve všech záležitostech, týkajících 

se naph\ování této smlouvy. Tfmto pov~teným zam!stnancem je: Ludmila 

Bnlhová, Č . tej. : 606733722 ; 

e) poučit na praxi nastupující studenty o obecných zák1adech právní úpravy 

bezpečnosti a ochrany zdravi pfi práci; 

f) zajistit, aby studenti m~li uzavfenu s n!kterou z doporučených pojišťoven smlouvu 

o pojišti!ní odpovčdnosti za škodu, zpúsobenou pfi výkonu odborné praxe s výši 

pln~ní, prim!!.nou charakteru činnosti pfi výkonu odborné praxe. 

2. Poskytovatel se zavazuje: 

a) povffit svého odborn~ zpúsobilého zamhtnance odpov~osti za fádný výkon 

odborné praxe v souladu s jej! odbornou náplní, který bude bezprostfe~ 

zabezpečovat odbornou praxi studentO. 
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dmto pov!leným zamčstnancemje: Mgr. Zdenka Mlynkov:\, tel.: 00421037/9609288 

b) nejpozdčji v deo nástupu studenm na pracavišt! proškolit studenty 
v bezpečnostnich, protipožámích a jiných právnfch nebo vnitfních pfedpisll, 
platných u poskytovatele praxe, jejicM znalost je nezbytná k výkonu praxe; 

c) umožnit pov!fenému zástupci Fakulty provádčt namátkovou kontrolu výkonu 
odborné praxe studenta; 

d) vystavit na žádost studenta potvrzcní o vykonané praxi včetn! zhodnoceru 
obsahu praxe a studentem dosahovaných výsledku; 

e) v dobe! výkonu praxe wnožnit studentovi prístup do všech prostoru na pracovišti. 
nezbytných pro výkon odborné praxe; 

f) umožnit studentIim užívat hygienická zaffuní a odkládání osobnich včci na 
bezpečném mistt, pokud je to s pfihlédnutím k povaze odborné pmxe potfebné. 
Poskytnout studentOm stravování a ubytován1 však povinen neOO; mMe tak učinit, 
pokud je to v jeho provozních možnostech. V takovém p/ipadč stravné a ubytováni 
hradí student. 

VI. 
Odpovidnost za fkodu. 

l . Smluvni strany se zavazují vzá.jemn~ se informovat o pfípadných problémech s cílem 
pfedcházet vzniku škod. 

2. OdpovMnost za škodu, která vznikne pfi výkonu odborné praxe studeotU, tedy 
odpovédnost za škodu zpusobenou na majetku a zafízcní poskytovatele, odpovMnost 
za škodu zpúsobenou tretím osobám a odpovMnost za škodu, která vznikne studentovi , 
se /id! ustanovením § 391 zákoníku práce Č. 26212006 Sb. 

3. Výše a zpusob náhrady škody pak budou v každém konkrétnlm pflpadč projednány 
mezi osobanni, povčfenými účastníky k naplňováni této smlouvy, které pfedlož/ 
konkrétni návrh osobám, opráVDČným za smluvnl strany jednat. 

VII. 
Doba trván{ smlouvy. 

t . Tato smlouva nabývá platnosti a právni účinnosti dnemjejího podpisu. 

2. Smlouva je uzavirána na dobu určitou. a to na dobu výkonu odborné praxe studentU dIe 
článku II. této smlouvy. 

3. Tato smlouva tak zaniká: 
a) uplynutim doby výkonu odborné praxe die jejiho článku II.; 
b) písemnou dohodou účastníku ke dni v ní uvedenému; 
c) odsloupcním od smlouvy za podmfnek sjednaných v článku VJII. 
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VIII. 
Odstoupeni od smJouvy. 

1. Poskytovatel je oprávni!n odstoupit od této sm.louvy. jestliže: 

a) student závažným zpusobem a pfes pfedchozí napomenutí, tedy opakovane, porušil 

obecnf závazné právni p/edpisy a vnitfni pl'edpisy v oblasti BOZP, hygienické, 

požárnl a jiné, bezprostfednf dopadajicí na činnosti vykonávané v pnlbehu praxe, 

pokud s nimi byl fádnf seznámen; 

b) závažným zpusobem porušuje pokyny, udflované pn výkonu odborné praxe a 

obrožuje tak oebo narušuje pnlbeh praxe. 

2. Je-li současne vykonávána odborná praxe více než jednfm studentem Fakulty, neni 

Poskytovatel v pnpadech sub. a) a b) uvedených oprAvn!n odstoupit od smlouvy o 

poskytovánf praxe, ale je oprávn!n vyloučit povinnosti poruJujíciho studenta 

z odborné praxe. Ostatním studenlÚm v takovém pl'ipad~ Poskytovatel umožni 

dokončení praxe dIe smlouvy. 

3. Fakulta je oprávn~na odstoupit od srnlouvy, jestliže Poskytovatel: 

aj nevytvofil podminky pro fádný výkon odborné praxe; 

b) neudržoval v pnlbehu odborné praxe jejf náležitou úroveň, čimž se pro daný účel 

rozumí ohrožení (:ílu odborné praxe, vymezených v čl. III. této smlouvy. resp. 

v jeji p1iloze Č. 2. 

IX. 
Závlre/ná ustanoven! 

I. Práva a povinností účastníkll smlouvy v ni výslovn~ neuvedená se Hdi pfíslwnými 

ustanoveními občanského moníku s výjimkou jejfho článku VI., který se lfdí 

zákonikem práce. 

2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smIuvnf strana obdrží po 

jednom vyhotovení pn jejim podpisu. S ustanoveními této smlouvy, dotýkajících se 

práv a povinnosti praxi konajícmo studenta semámí Fakulta, 

3. Stniouv. mUžo být m~nfna pouze pisemoými dodatky. 

4. Účastníci srnlouvy po jejim pfečtenf výslovné prohlošuji, že je projevern jej ich 

svobodné a pravé vtile, prosté omylu, což niže stvrzují svými podpisy stanoveným 

zpusobem. 

V Českých Budéjovicich, dne 25 .04.2013 

prof. PhDr. v'!!::::lOVá. Ph.D. 

~~VERZI\A 
V t E.SKÝCH BUI)Í;J')V IC ICH 
ZDRAVOT1'~f.; súCltd Nl !·,\j.,a.lI.~1\ 
JifO\'COva 24. 370 04 Česke BlldčjOV ICC 
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Niloha ~.1 

l. Máni :Frederik 


