
Dohoda o zajištění odborné praxe   
 

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

IČ 00024007,  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 253 

jednající ředitelem Ing. Rudolfem Bublou 

 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd 

se sídlem: třída Svobody 8, 771 11 Olomouc 1 

IČO : 69189592 

zastoupená děkanem fakulty doc. MUDr. Jaroslavem Vomáčkou, Ph.D., MBA 

                                     

 

(dále jen objednatel) 

 

 

uzavírají tuto  

 

dohodu o zajištění odborné praxe: 
 

 

I. 

 

1. Poskytovatel se podpisem této dohody zavazuje umožnit studentovi objednatele 

odbornou praxi v oboru:  xxxxxxxx 

 

Objednatel vysílá v rámci této dohody k odborné praxi tohoto svého studenta (dále jen 

student):  xxxxxxxxxx 

 

2. Poskytovatel se zavazuje umožnit výkon odborné praxe na těchto svých pracovištích:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. Odborná praxe  bude probíhat v době –  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

 

Podpisem této dohody se poskytovatel zavazuje: 

 

a) umožnit studentovi objednatele označeného v této dohodě vstup na pracoviště 

poskytovatele a do všech prostor poskytovatele, které jsou potřebné k výkonu sjednané 

odborné praxe a s touto odbornou praxí  a činností vykonávanou v jejím rámci souvisí;  

 

b) v souvislosti s pobytem na pracovištích poskytovatele dále umožnit studentovi 

označenému v této smlouvě odkládání a uložení osobních věcí na místech k tomu 

určených a užívání sociálního a hygienického zázemí; 

 

c) zajistit speciální pracovní pomůcky a další výbavu, je-li třeba k pobytu na  pracovištích 

poskytovatele a k činnostem souvisejícím s odbornou praxí, nejde-li o běžné pracovní 

vybavení a pomůcky, které jsou totožné s pracovním vybavením a pomůckami studenta 

na pracovištích objednatele;  

poskytovatel pověří své odpovědné zaměstnance k vedení odborné praxe, pro účely této  

dohody pověřuje vedením odborné praxe vedoucí rehabilitace dětské léčebny  

Dagmar Žákovou, zakovad@janskelazne.com, vedoucí rehabilitace léčebny dospělých    

paní Renatu Dvořákovou, Renata.Dvorakova@janskelazne.com 

 

d)   poučit studenta určeného k výkonu odborné praxe podle této smlouvy a seznámit ho se  

všemi právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygienickými předpisy, předpisy  

požární ochrany a proti- epidemiologickými předpisy a dalšími vnitřními předpisy, jimž  

se řídí na pracovištích poskytovatele bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a  

pacientů a dalších osob, které se na pracovištích poskytovatele v souvislosti s lázeňskou  

péčí pohybují; 

 

e)  zajistit stravování praktikujících studentů v pracovních dnech v rozsahu poskytovaném  

     cizím zaměstnancům zdravotnického zařízení, kteří jsou v organizaci na služební cestě,  

     nebo jinak činní a to za 38,- Kč/ 1 oběd včetně DPH ( v případě změny DPH, bude  

     stravné   vyšší o zvýšené DPH) 

 

f)  zajistit ubytování studenta po dobu trvání praxe a to za 45,- Kč/žák/noc včetně DPH  

     ( v případě změny DPH, bude ubytování vyšší o zvýšené DPH). 

 

   

 

III. 

 

Podpisem této dohody se zavazuje objednatel: 

 

a) poučit studenta o povinnosti zachovat mlčenlivost o všech záležitostech, o kterých se na 

pracovištích poskytovatele dozví, jakož i o všech organizačních, léčebných a dalších 

pravidlech, jimiž se řídí chod pracoviště poskytovatele, ledaže půjde o využití 

související s realizovanou odbornou praxí  pro sepsání odborné práce nebo o prezentaci 

v rámci atestační či jiné vyšší odborné zkoušky navazující na odbornou praxi;  

 



b) zajistit podpis studenta na  Prohlášení o mlčenlivosti, které tvoří přílohu této dohody. 

Pokud nebude podepsáno Prohlášení o mlčenlivosti, nebude student k odborné praxi u 

poskytovatele připuštěn; 

 

c) poučit studenta určeného k výkonu odborné praxe podle této dohody o povinnosti řídit 

se všeobecně závaznými právními předpisy upravujícími chod zařízení poskytovatele, 

jakož i o povinnosti seznámit se s vnitřními předpisy poskytovatele a o povinnosti dbát 

po dobu výkonu odborné praxe  pokynů a příkazů osob pověřených v rámci této dohody 

k vedení odborné praxe poskytovatelem; 

 

d) prověřit zdravotní stav studenta určeného k výkonu odborné praxe tak, aby tento 

zdravotní stav nebyl v rozporu s pobytem na pracovištích poskytovatele při výkonu 

odborné praxe a zajistit příslušná očkování a další preventivní opatření proti virovým a 

jiným nákazám a onemocněním; 

 

e) pojistit studenta po dobu výkonu odborné praxe proti škodám na zdraví, vyžaduje-li to 

zvláštní režim pracovišť poskytovatele odborné praxe a také jeho odpovědnost za 

škody, které způsobí v době výkonu odborné praxe poskytovateli, jeho zaměstnancům 

nebo třetím osobám; 

 

f) zajistit vybavení studenta vysílaného k výkonu praxe vhodným ochranným oděvem a 

obuví; 

 

g) ohlásit písemně poskytovateli případné změny v docházce studenta na odbornou praxi; 

 

h) je-li studentů dle čl. I odst. 2 více, předat seznam studentů s uvedením termínů jejich 

nástupu, délky praktického vyučování a případného specializačního zaměření 

v dostatečném časovém předstihu před nástupem na odbornou praxi, nejméně však 3 

týdny před prvním dnem uvažovaného nástupu; 

 

 

IV. 

 

Podpisem této dohody berou smluvní strany na vědomí, že po dobu výkonu odborné praxe 

nedochází ke změně pracovně-právních vztahů. Poskytovatel tedy není v pracovně-právním 

vztahu k studentovi, který je objednatelem vysílán na odbornou praxi  a není mu 

poskytovatelem vyplácena po dobu výkonu odborné praxe žádná odměna ani jiné plnění, 

finanční nebo naturální, které by mělo povahu odměny za práci, mzdy nebo její náhrady.  

 

V. 

 

1. Za škody vzniklé poskytovateli v souvislosti s výkonem odborné praxe  odpovídá  

objednatel, ledaže student vyslaný objednatelem na odbornou praxi prokazatelně škodu 

nezavinil nebo nemohl škodě zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo 

možné po něm požadovat. Prokáže-li se, že škoda vzniklá poskytovateli na majetku 

nebo zdraví, byla vyvolána výkonem odborné praxe  a student vyslaný objednatelem 

nebyl před zahájením odborné praxe poučen ve smyslu této dohody, platí, že se 

odpovědnosti za takovou škodu nemůže objednatel zprostit. 

 



2. Jinak se odpovědnost za škodu řídí ustanoveními zákoníku práce vztahujícími se 

k výkonu odborných praxí a odborných činností u jiného zaměstnavatele v platném 

znění ( viz. nyní § 391 zákoníku práce).  

 

3. Za škodu, která vznikne na zdraví studenta vyslaného k výkonu odborné praxe 

objednatelem, v době výkonu činností souvisejících s odbornou praxí  a její realizací, 

odpovídá poskytovatel jen tehdy, pokud škoda nevznikla v důsledku nedostatečného 

poučení nebo byla zaviněna zaměstnanci poskytovatele, zařízeními a nástroji či 

pomůckami poskytovatele, které byly k činnostem souvisejícím s odbornou praxí 

studentovi vyslanému k výkonu odborné praxe objednatelem poskytnuty nebo 

zapůjčeny. Poskytovatel neodpovídá za takovou škodu, pokud si ji vyslaný student 

způsobil sám porušením předpisů o bezpečnosti práce, porušením vnitřních předpisů 

poskytovatele nebo porušením pokynů zaměstnance poskytovatele určeného k vedení 

odborné praxe. Rozsah takového pojištění je přitom omezen rozdílem mezi celkovou 

výší škody a plněním příslušné pojišťovny nebo plněním, které by pojišťovna poskytla 

při standardních smluvních podmínkách, nesplnil-li objednatel povinnost pojistit 

vysílaného studenta v podmínkách této dohody.  

 

4. Výkon odborné praxe je považován za součást výuky pro objednatele. Poškození zdraví  

     studenta vyslaného k výkonu odborné praxe v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci  

     z povolání, se proto posuzuje jako poškození vzniklé výkonem práce pro objednatele,   

     a proto je k případným náhradám podle příslušných předpisů souvisejícím s takovým 

     poškozením, povolán objednatel.  

 

 

VI. 

 

Výkon odborné praxe je podle této dohody prováděn bezúplatně. 

 

VII. 

 

1. Před uplynutím doby sjednané na výkon odborné praxe  může být tato dohoda 

předčasně ukončena písemným oznámením doručeným druhé straně jen v těchto 

případech:  

 

a) objednatelem do data zahájení, pokud z důvodů nezaviněných objednatelem nebo 

vysílaným studentem nemůže vysílaný student odbornou praxi  nastoupit, nedohodnou-

li strany změnu termínu;  

b) objednatelem v průběhu výkonu odborné praxe v důsledku porušení podmínek této 

dohody ze strany poskytovatele; 

c) objednatelem v průběhu výkonu, pokud se realizace odborné praxe  v důsledku úmrtí 

vysílaného studenta nebo jeho závažného poškození zdraví dlouhodobějšího charakteru 

stane nesplnitelnou; 

d) poskytovatelem, pokud vyslaný student neplní podmínky vnitřních předpisů 

poskytovatele, jimiž je upraven pobyt na pracovištích poskytovatele;  

e) poskytovatelem, je-li zjištěno, že vysílaný student nebyl před nástupem odborné praxe 

náležitě poučen nebo jestliže objednatel porušil jiné povinnosti a podmínky této 

dohody;  

f) poskytovatelem, jestliže ztratí odbornou způsobilost provozovat pracoviště, na kterém 

má být odborná praxe prováděna.  



 

2. Doručením písemného oznámení je tato dohoda ukončena. 

 

 

VIII. 

 

1. V právních vztazích neupravených výslovně v této dohodě budou strany respektovat 

platné právní předpisy nebo předpisy či právní úpravu nejbližší obsahu a účelu této 

dohody, k němuž je sjednávána. 

 

2. Účastníci dohody se zavazují poskytovat si navzájem informace o průběhu odborné 

praxe a obtížích, problémech a jiných okolnostech, které průběh odborné praxe  

ovlivňují a zavazují se řešit tyto obtíže a problémy vzájemnou dohodou. 

 

3. Na základě dohody a po dobu nezbytně nutnou mohou účastníci na žádost 

poskytovatele přerušit výkon odborné praxe, a to především v důsledku mimořádné 

epidemiologické situace nebo z vážných provozních důvodů ležících na straně 

poskytovatele.  

 

4. Tato dohoda je sepsána podle svobodné vůle účastníků, její obsah je účastníkům znám, 

účastníci považují obsah za srozumitelný a dohodu uzavírají svobodně a vážně.  

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne ………..                V Janských Lázních dne ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................            ........................................................ 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA          Ing. Rudolf Bubla 

děkan FZV UP          ředitel státního podniku 


