
                                     DOHODA 
o spolupráci při praktickém vyučování ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi: 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.  Univerzita Palackého v Olomouci 

se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 

zastoupená: doc. MUDr. Jaroslavem Vomáčkou, Ph.D., MBA, děkanem Fakulty zdravotnických    

věd UP  

bank.spoj.: KB, a.s., pobočka Olomouc, č. účtu: 19-1096330227/0100 

(dále jen „VŠ“) 

 

a 

 

2.  Fakultní nemocnice v Motole 

se sídlem Praha 5, V Úvalu 84, 150 06 

IČ: 00064203 

DIČ: CZ 00064203 

zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, pověřeným jednáním za ředitele Fakultní   

nemocnice v Motole  

bank. spoj.: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, č. ú. 17937051/0100 

(dále jen „FN Motol“) 

 

Účastníci této dohody prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě 

uzavírají Dohodu o spolupráci při praktickém vyučování (dále jen „Dohoda“) v tomto znění: 

 

 

II. 

Předmět Dohody 

1. Účastníci se touto Dohodou zavazují, že budou spolupracovat při praktickém vyučování (dále též 

„PV“) studentů VŠ ve studijních oborech: …….…..…………………………………… , a to podle 

učebních osnov citovaných studijních oborů, které tvoří přílohu č. 1 této Dohody.  

2. Účastníci prohlašují, že umožní studentům vykonat PV, které je podmínkou ukončení studia. 

Cílem PV je prohloubení a upevnění teoretických dovedností studentů VŠ v příslušném studijním 

oboru, jakož i spojení teoretické výuky s praktickou činností. 

3. Praktické vyučování bude vedeno odborným učitelem VŠ a je vyučováním ve škole. Jméno 

odborného učitele je VŠ povinna oznámit náměstkyni pro ošetřovatelskou péči FN Motol před 

zahájením praktického vyučování. Odborný učitel je zároveň zdravotnickým pracovníkem, který 

má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu k FN Motol.  

4.   Při praktickém vyučování, kde nebude přítomen odborný učitel SZŠVOŠ a tato skutečnost bude 

FN Motol předem prokazatelně sdělena, bude realizace PV žáků prováděna pod vedením 

zaměstnance FN Motol (zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému výkonu 

zdravotnického povolání), který bude určen koordinátorkou PV Mgr. Marií Vlachovou, oddělení  

ošetřovatelské péče útvaru náměstka pro ošetřovatelskou péči.  

5.   FN Motol si vyhrazuje právo praktické vyučování, kdy nebude přítomen odborný učitel SZŠ dle 

předchozí věty, nezajistit, pokud to nebude z provozních či personálních důvodů na straně FN 

Motol možné. 

 



 

 

 

III. 

Místo konání, doba plnění 

1. Místem konání PV jsou níže uvedená zdravotnická pracoviště umístěná v objektu FN Motol: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Doba plnění je ujednána na dobu určitou, a to od …………………. do …………........................... 

3. Tuto Dohodu je možné ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu i před uplynutím doby 

trvání stanovené v odst. 2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 3 dny a počíná 

běžet den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně. (u krátkodobých stáží )-vyberte 

příslušnou variantu, zbývající vymažte.  

4. Od této Dohody lze jednostranně odstoupit pro podstatné porušení Dohody druhou smluvní 

stranou, přičemž za podstatné porušení se zejména považuje 

a) ze strany VŠ nedodržení povinností uvedených v čl. V této Dohody, 

b) ze strany FN Motol nedodržení povinností uvedených v čl. V této Dohody. 

 

 

IV. 

Jména studentů, počet studentů, časový rozvrh 

1. Počet studentů, kteří se budou zúčastňovat praktického vyučování, jejich jména, příjmení, data 

narození, časový rozvrh praktického vyučování v rámci jednotlivých dnů a maximální počet 

studentů na jednotlivých pracovištích během jednoho dne praktického vyučování jakož i jméno a 

příjmení,  funkci a název pracoviště školitele  jsou uvedeny v příloze č. 2 této Dohody. 

 

 

 Nebo, pokud je počet studentů nízký, vymažte předchozí odstavec odkazující na přílohu č. 2 a vyplňte 

následující odstavce 1-5: 

 

1. PV se zúčastní ……………….(počet studentů) studenti …………………. ročníku denního studia. 

 

2.    Jména a příjmení studentů, data narození 

 

a)…………………………………………………………………………………………………………. 

b)…………………………………………………………………………………………………………. 

c)…………………………………………………………………………………………………………. 

d)…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Časový rozvrh PV v rámci jednotlivých dnů:   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Maximální počet studentů na jednotlivých pracovištích během jednoho dne PV: …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.Jméno a příjmení školitele, funkce, název pracoviště……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

V. 

Pracovní, hygienické a jiné podmínky praktického vyučování 

1. Touto Dohodou se VŠ zavazuje, že zajistí, aby studenti měli pro PV vhodné osobní ochranné 

pomůcky. Pracovní a hygienické podmínky se řídí režimem, jenž platí pro příslušné oddělení. 

2. FN Motol se zavazuje, že: 

a)  učiní vše pro úspěšné splnění cíle PV, 

b)  umožní studentům VŠ vstup do všech provozů, kde budou vykonávat PV,  

c)  v případě, že nebude praktické vyučování vedeno odborným učitelem VŠ (čl. II odst. 4  této 

Dohody), pověří praktickým vyučováním za podmínky, že to bude z provozních či 

personálních důvodů na straně FN Motol možné, své zaměstnance, kteří mají velmi dobrou 

odbornou úroveň a kteří budou studentům udělovat úkoly podle osnov, přičemž budou nad 

nimi vykonávat odborný dohled a povedou studenty tak, aby byly ze strany studentů plněny 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; obsahová náplň PV nesmí být v rozporu s 

obecně závaznými právními předpisy či interními opatřeními (vnitřními předpisy) FN Motol,  

d)  umožní studentům práci na svých zařízeních a poskytne jim potřebné pracovní prostředky 

a materiál, 

e)  zajistí prostory pro převlékání, příp. teoretickou výuku studentů a sociální zařízení, 

f)  prostřednictvím odborných instruktorů jednotlivých pracovišť prokazatelně seznámí studenty 

s bezpečnostními předpisy konkrétního pracoviště. 

 

3.  VŠ se zavazuje, že : 

a)  připraví v eventuální spolupráci se zaměstnancem FN Motol, jenž bude pověřen řízením 

praktického vyučování, plán a řízení PV, 

b)  zabezpečí pravidelnou docházku studentů VŠ na pracoviště, kde bude PV vykonáváno, 

c)  připraví studenty VŠ na výkony (úkoly), které bude v průběhu PV vykonávat, 

d)  seznámí na základě podkladů poskytnutých FN Motol studenty VŠ s předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, včetně předpisů hygienických a protiepidemických, 

e)  studenti budou seznámeni se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s ust. § 51 odst. 5 

písm. c) o mlčenlivosti osob získávajících způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 

pracovníka nebo jiného odborného pracovníka a s ust. § 65 odst. 3, který upravuje nahlížení do 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, 

f)  zajistí očkování studentů, jež budou vykonávat PV, proti infekčním nemocem, 

g)  připraví studenty na práce, které bude v průběhu praktického vyučování vykonávat a bude 

aplikovat zkušenosti z takové praxe v teoretické výuce, 

h)  povede studenty k chápání důležitosti dodržování bezpečnostních a hygienicko-

epidemiologických předpisů, 

i)  poskytne podle svých možností FN Motol, např. o obsahu a způsobu výuky nebo poskytne jiné 

odborně technické konzultace, 

j)  zajistí, aby ve výuce byly uplatňovány principy profesionální a morální etiky s novým 

vztahem: „zdravotnický pracovník” - pacient (klient), 

k)  zajistí pojištění studentů v případě úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na 

úkor FN Motol studenty VŠ při PV. 

l)  uhradí FN Motol škodu, která na úkor FN Motol v důsledku jednání studentů nebo v důsledku 

úrazu studenta vznikne,   

m)  odborný učitel bude dbát pokynů vedoucího pracoviště FN Motol, na němž praktické 

vyučování probíhá. 

 

VI. 

Odpovědnost za škodu a ostatní ujednání 

1. V případě, že studentům VŠ nebo odborným učitelům (doprovodu), při praktickém vyučování 

vznikne škoda, bude posuzována tak, jak upravují obecně závazné právní předpisy, zejména 



občanský zákoník, zákoník práce, apod., pokud taková škoda vznikne při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s nimi. 

2. Účastníci této Dohody se zavazují, že se budou navzájem informovat o problémech vzniklých 

v rámci průběhu praktického vyučování žáků VŠ a budou je řešit především vzájemnou dohodou. 

3. Touto Dohodou bylo ujednáno, že PV bude FN Motol poskytováno bezúplatně a také nebude 

vyplácena odměna studentům za jejich produktivní práci. Za PV však bude poskytována odměna 

zaměstnancům  FN Motol, pokud budou vykonávat odborný dohled (čl. II odst. 4). Tuto odměnu 

se zavazuje uhradit VŠ ve výši sjednané zvláštní smlouvou. 

4. Účastníci této Dohody se zavazují, že seznámí se zněním této Dohody příslušné odpovědné 

zaměstnance, kteří se budou podílet na zajištění praktického vyučování. 

5. FN Motol není povinna zajistit studentům stravovací a ubytovací podmínky, dopravu na praktické 

vyučování, ani hradit jízdné. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem, kdy byla účastníky této Dohody podepsána. 

2. Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou tak, jak je uvedeno v čl. III odst. 2. 

3. Změnu této Dohody (zejména jejích příloh) lze provést na základě dohody účastníků formou 

písemného dodatku označeného pořadovým číslem, podepsaným oběma smluvními stranami. 

4. Ostatní práva a povinnosti v této Dohodě neupravené se zejména řídí zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Účastníci této Dohody shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla 

ujednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek. 

6. Autentičnost této Dohody potvrzují smluvní strany svými podpisy. 

7. Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V ………………………. dne ..............................            V Praze dne .......................................... 

 

 

 

 

.............................................................................  …………………………………………. 

  VŠ                                                                          za FN Motol 

                                                                MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA 

                                                              pověřený jednáním za ředitele FN Motol 

 

 


