Rámcová smlouva
o zajištění praktické výuky studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci

Článek I.
Smluvní strany
Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem:
Olomouc, Křížkovského 511/8, PSČ 771 47
IČO:
619 89 592
Fakulta zdravotnických věd
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc
zastoupena: doc. MUDr. Jaroslavem Vomáčkou, Ph.D., MBA, děkanem fakulty
(dále jen „Fakulta“)
a
…
…
…
…

(dále jen „Nemocnice“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách tuto
rámcovou smlouvu o zajištění praktické výuky:
Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Nemocnice a Fakulty při zajišťování odborné
praxe (individuální průběžné či blokové) studentů studijních programů akreditovaných
Fakultou nebo akreditovaných Fakultou ve spolupráci s jinou vysokou školou.
2.2. Nemocnice se zavazuje umožnit vybraným studentům Fakulty bezplatné vykonávání
odborných praxí příslušných nelékařských předmětů (tedy vzdělávací činnosti v rámci
části akreditovaného studijního programu) a Fakulta se zavazuje organizačně zajistit
studenty, kteří si pro výkon odborné praxe zvolí Nemocnici. V této souvislosti
Nemocnice prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem souvisejícím s daným
studijním programem.
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Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1.

Nemocnice se zavazuje umožnit studentům Fakulty bezplatné vykonávání odborné
praxe v rámci akreditovaných studijních programů.
3.2. Nemocnice bude se studenty Fakulty uzavírat dvoustranné smlouvy o zajištění
odborné praxe studenta minimálně 10 pracovních dnů před jejím zahájením. Vzor
smlouvy o zajištění odborné praxe studenta tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást
této smlouvy.
3.3. Fakulta dodá vymezení obsahu a rozsahu odborné praxe (plán odborné praxe) pro
jednotlivé studijní programy a ročníky studia. Rozsah odborné praxe programu
ošetřovatelství a porodní asistence je kalkulován ve 45ti minutových výukových
hodinách. Rozsah odborné praxe programu radiologické metody a fyzioterapie je
kalkulován v 60ti minutových výukových hodinách. Tento dokument (charakteristika
odborných praxí) jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě
potřeby je Fakulta oprávněna před začátkem akademického roku přílohu č. 2 nebo
její část změnit a nové znění přílohy nebo její části písemně zaslat Nemocnici.
Nevyjádří-li Nemocnice do 30 dnů od doručení nového znění přílohy č. 2 svůj
nesouhlas, znamená to, že s navrženou změnou přílohy č. 2 souhlasí.
3.4. Nemocnice zajistí proškolení studentů (účastníků odborné praxe) v bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci před zahájením odborné praxe.
3.5. Fakulta poučí studenty před zahájením odborné praxe o předepsaném očkování.
3.6. Nemocnice se zavazuje vytvořit na příslušném pracovišti nezbytné podmínky pro
realizaci odborné praxe, vybaví studenty osobními ochrannými prostředky s výjimkou
pracovního oděvu a obuvi podle platných právních předpisů a směrnic pro
poskytování OOPP pro příslušná zdravotnická pracoviště Nemocnice. Dále Nemocnice
zajistí potřebný materiál a pomůcky pro absolvování odborné praxe a vybaví studenty
jmenovkou.
3.7. Nemocnice a Fakulta si budou vzájemně poskytovat součinnost při vedení evidencí
odborných praxí, které budou obsahovat průkazné údaje o poskytované vzdělávací
činnosti a jejím průběhu.
3.8. Fakulta poučí studenty o tom, že musí mít po dobu konání odborné praxe pracovní
oděv a obuv.
3.9. Nemocnice zabezpečí pro studenty užívání šaten k převlékání a úschově občanských
oděvů, vhodné prostory pro konzultaci a přestávku studentů.
3.10. Po ukončení odborné praxe vypracuje pověřený zaměstnanec (školitel) Nemocnice ve
spolupráci s Fakultou písemné hodnocení Studenta. Toto hodnocení bude sloužit jako
doklad k uznání absolvování odborné praxe.
3.11. Fakulta poučí studenta o povinnosti, že během pobytu v Nemocnici za účelem
vzdělávání se bude řídit pokyny pověřeného zaměstnance Nemocnice – školitele a
vnitřními předpisy, s nimiž byl před zahájením odborné praxe seznámen. Dále, že je
student povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, s nimiž
bude v souvislosti s odbornou praxí seznámen, především o všech informacích
týkajících se osobních údajů o fyzických osobách a to i po skončení odborné praxe.
Dále, že je student také povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany, hygienické a
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

protiepidemiologické předpisy a dodržovat předpisy nutné k výkonu odborné praxe
v Nemocnici.
V případě, že student závažným způsobem poruší pokyny školitele, poruší obecně
závazné právní předpisy a vnitřní předpisy Nemocnice bezprostředně dopadající na
činnosti vykonávané podle této smlouvy, je Nemocnice oprávněna odbornou praxi
ukončit, a to okamžikem předání písemného zdůvodnění studentovi. Nemocnice je
oprávněna vždy okamžitě ukončit výkon odborné praxe v případě, že se student bude
chovat způsobem, který by u zaměstnance byl považován za zvlášť hrubé porušení
pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Za toto
porušení se vždy považuje případ, kdy se student dostaví k výkonu odborné praxe
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kdy alkohol nebo jiné návykové
látky bude vnášet do Nemocnice nebo kdy slovně či fyzicky napadne pacienta,
zaměstnance Nemocnice nebo jakoukoli další osobu v prostorách Nemocnice a dále
v případě, že se student odmítne podrobit prohlídce, zda z pracoviště nevynáší věci
Nemocnice nebo v případě, že se odmítne podrobit vyšetření krve za účelem zjištění,
zda se nenachází pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Za toto chování se
rovněž považuje nevhodné chování k pacientovi nebo porušení mlčenlivosti.
Fakulta poučí studenty, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
právnické nebo fyzické osobě, s níž má uzavřenou smlouvu o výkonu odborné praxe
(praktické výuky), pokud ke škodě došlo při teoretickém nebo praktickém vyučování
studentem nebo účastníkem celoživotního vzdělávání.
Fakulta poučí studenta, že je povinen nahlásit svou neúčast školiteli odborné praxe
Nemocnice v případě závažných důvodů a že je povinen nahradit absenci za
odbornou praxi tak, aby byla dodržena hodinová dotace praxe.
Student nemá právo na odměnu za práce vykonané v rámci odborné praxe ve
prospěch Nemocnice.

Článek IV.
Odpovědnost za škodu
4.1.
4.2.

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
především zákoníkem práce.
Fakulta je povinna studenta poučit, aby při pobytu v Nemocnici dle této smlouvy
neměl při sobě větší peněžní hotovost nebo jiné cenné předměty.

Článek V.
Doba trvání smlouvy
5.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností ode dne jejího podpisu
oběma stranami. Smlouva pozbývá účinnosti výpovědí jedné ze smluvních stran
z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne
následujícího měsíce po doručení výpovědi nebo odmítnutí převzetí doručované
zásilky. V případě, že výpověď začne běžet v průběhu akademického roku, umožní
Nemocnice realizaci odborné praxe do konce daného akademického roku tak, aby
nebyla ohrožena výuka v jednotlivých studijních programech.
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5.2.

5.3.

Nemocnice je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:
 Fakulta při zahájení odborné praxe nesplnila povinnosti uvedené v této smlouvě,
 Fakulta neplní své závazky v průběhu odborné praxe.
Fakulta je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže Nemocnice nevytvořila
odpovídající podmínky pro průběh odborné praxe a neudržovala její potřebnou
úroveň, čímž nebyl naplněn předmět smlouvy.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Práva a povinnosti smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro
kteroukoliv z nich.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních
stran, a to písemně ve formě dodatků číslovaných v chronologickém pořadí, vyjma
změn přílohy č. 2, kterou je možné změnit postupem uvedeným v článku III. bodu 3.3.
této smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Vzor smlouvy o zajištění odborné praxe studenta
Příloha č. 2 – Charakteristika odborných praxí (plán odborné praxe)
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

V xxxxx dne 2. ledna 2015

V Olomouci dne 2. ledna 2015

xxxxxxxx

Fakulta zdravotnických věd UP
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph. D., MBA
Děkan

4

Příloha 1

VZOR
Smlouva o zajištění praktické výuky studenta
související s Rámcovou smlouvou o zajištění praktické výuky studentů uzavřenou mezi
Fakultou a Nemocnicí
…
…
…
…
…
(dále jen „nemocnice“)
a
jméno a příjmení studenta:
datum narození:
bytem:
tel./e-mail:
student

(doplnit)
(doplnit)
(doplnit)
(doplnit)
(doplnit) ročníku, oboru (doplnit)

(dále jen „student“)
V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže
uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o zajištění praktické výuky studenta:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oddělení:
Pracoviště:
Školitel:
Období:
Počet hodin praxe:

(doplnit)
(doplnit), pavilon „(doplnit)“
(doplnit), kontakt (doplnit)
(doplnit od – do)
(doplnit)
Článek I.
Předmět smlouvy

1.1.

Nemocnice umožní ve svém zařízení praxi studenta v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby v definovaném Období (D), v počtu hodin (E), a to na určeném oddělení (A) a
Pracovišti (B), pod odborným vedením Školitele (C).

1.2.

Nemocnice v souvislosti s absolvováním odborné praxe neposkytuje studentovi žádnou
finanční odměnu, náhradu osobních nákladů, věcných nákladů, jízdného či stravného.

1.3.

Student bude na praxi docházet podle předem daného rozpisu služeb na Oddělení (A).
Vzhledem ke své plnoletosti smí student pracovat na třísměnný provoz.

5

1.4.

Student podpisem této smlouvy souhlasí s užitím jeho osobních dat a zejména portrétu,
které budou využity nemocnicí zejména v rámci kontrolních a bezpečnostních opatření a
dále v rámci evidenčních administrativních úkonů.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1.

2.1.

Nemocnice umožní studentovi vstup na všechna pracoviště, ve kterých bude praxi
vykonávat. Po dobu praxe umožní nemocnice studentovi získat informace o náplni práce
výše uvedeného pracoviště, o organizaci jeho činnosti, o dokumentaci.
Student se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se v souvislosti
s plněním této smlouvy dozvěděl a dále je povinen ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu praxe, zejména o údajích ze zdravotnické
dokumentace pacientů, a to i po ukončení praxe. Student podpisem této smlouvy potvrzuje,
že byl poučen v souladu se zněním ustanovení § 15 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, o povinnosti zachovávat mlčenlivost:
- o osobních údajích, se kterými přijde do styku při výkonu činnosti vyplývající
z výkonu praxe;
- o bezpečnostních opatřeních, k ochraně zpracovávaných osobních údajů, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;
- o tom, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu praxe;
- o tom, že porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se
může dopustit přestupku podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, nebo trestného činu podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

2.2.

Student odpovídá nemocnici za škodu při výkonu praxe nebo v přímé souvislosti s ní
v souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

2.3.

Před zahájením praktické výuky seznámí nemocnice studenta o povinné mlčenlivosti
zdravotnických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem č. č. 372/2011 Sb., s předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s předpisy o požární ochraně, s hygienickými a
protiepidemickými předpisy a s vnitřními předpisy nutnými k výkonu praktické výuky
v nemocnici (o tomto bude proveden písemný zápis).

2.4.

Student je povinen řídit se během praxe pokyny školitele a dodržovat právní předpisy
v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany, hygienické a
protiepidemické právní předpisy a vnitřní předpisy platné v rámci nemocnice, s nimiž byl
před zahájením praxe seznámen.

2.5.

Nemocnice se zavazuje poskytnout studentovi potřebné osobní ochranné pomůcky, vyjma
pracovního oděvu a obuvi, které si student zajistí na vlastní náklady.

2.6.

Nemocnice se zavazuje umožnit studentovi při výkonu praxe odkládání osobních věcí na
místech k tomu určených.

2.7.

Při zahájení praxe předloží student nemocnici:
studijní průkaz (ISIC kartu, průkaz studenta),
doklad o platném očkování proti infekční hepatitidě typu B.

2.8.

Nemocnice je oprávněna studenta vyřadit z praxe:
nepředloží-li student doklady uvedené v odst. 2.7. tohoto článku,
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-

2.9.

nebude-li student vybaven pracovním oděvem a obuví,
v případě porušení povinnosti mlčenlivosti, závažného nebo opakovaného porušení
předpisů či pokynů školitele studentem,
dopustí-li se student závažného neetického jednání ve vztahu k pacientům, v případě
slovního nebo fyzického napadení pacienta, zaměstnance nemocnice nebo třetí
osoby v prostorách nemocnice,
poruší-li student závažným způsobem pokyny zaměstnance nemocnice nebo
v případě neomluvené absence,
v případě, že student k výkonu praxe nastoupí pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek, nebo alkohol či jiné návykové látky bude vnášet do Nemocnice,
v případě, že se student odmítne podrobit prohlídce, zda z pracoviště nevynáší věci
Nemocnice nebo v případě, že se odmítne podrobit vyšetření krve za účelem zjištění,
zda se nenachází pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Nemocnice umožní studentovi stravování formou obědu ve své závodní jídelně. Nemocnice
se zavazuje umožnit studentovi při výkonu praxe převlékání a ukládání soukromých oděvů a
odkládání osobních věcí na místech k tomu určených a zajistit vhodné prostory pro trávení
přestávky.

2.10. Nebude-li student moci ze zdravotních či jiných omluvitelných důvodů absolvovat praxi
v termínu dohodnutém v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, nemocnice umožní studentovi
praxi v počtu hodin (E) dokončit po odpadnutí překážky. Student je povinen nahlásit svou
neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu
školiteli.
2.11. Student byl poučen, aby neměl při výkonu praxe v nemocnici při sobě větší peněžní hotovost
nebo jiné cenné předměty.
V____________dne_________

V____________dne_________

__________________________
Za nemocnici

_________________________
Student
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