SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ VÝUKY CVIČENÍ A ODBORNÉ PRAXE
STUDENTA

Smluvní strany:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta zdravotnických studií
se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117
IČ: 46747885
jednající: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií
osoba zodpovědná za smluvní vztah: Mgr. Marie Froňková, proděkanka pro vzdělávací a
pedagogickou činnost Fakulty zdravotnických studií
interní číslo smlouvy:
(dále jen jako „TUL“)
a
název organizace:
se sídlem v:
zapsaná v:
IČ:
jednající:
kontaktní osoba:
(dále jen jako „organizace“)
a
jméno a příjmení studenta:
datum narození:
adresa trvalého bydliště:
student

ročníku Fakulty zdravotnických studií,

studijní program

, studijní obor

,

forma studia prezenční/kombinovaná
číslo studenta:
(dále jen „student“)
(všichni společně jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o zabezpečení odborné výuky cvičení a odborné praxe studenta
(dále jen „smlouva“):
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu odborné výuky cvičení a odborné praxe studenta
TUL Fakulty zdravotnických studií (dále jen „FZS TUL“) na pracovišti organizace ve sjednané
době, rozsahu a pod odborným vedením pracovníka organizace („školitel“), a to za podmínek
dále sjednaných touto smlouvou:
a) pracoviště, přesný název oddělení:
b) období: od

do

c) školitel:
d) garant praxe z fakulty: Mgr. Marie Froňková
e) celkový počet vyučovacích hodin:
f) ochranný osobní oděv a obuv poskytuje: TUL
g) pomůcky, prostředky a materiál k výkonu praxe poskytuje: organizace.
II.
Práva a povinnosti TUL
1. TUL prohlašuje, že je oprávněna poskytovat vzdělání ve studijním programu a oboru uvedeném
výše v této smlouvě.
2. TUL se zavazuje:
a) připravit studenta na činnosti, které bude v průběhu odborné praxe vykonávat, a na
praktickou aplikaci vědomostí získaných v teoretické výuce;
b) v případě požadavku organizace poskytnout jí studijní plán studijního oboru studenta;
c) zajistit povinné očkování studenta proti virové hepatitidě B v souladu s vyhláškou č.
537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a ve znění pozdějších předpisů;
d) seznámit studenta s povinností mlčenlivosti dle čl. VI smlouvy;
e) vést studenta v souladu s Etickým kodexem zdravotnického pracovníka a Právy pacientů.
3. K řízení odborné praxe je pověřen zaměstnanec TUL („garant“) uvedený v čl. I této smlouvy.
Garant nebo jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat průběh praxe v místě jejího konání a
koordinovat průběh této praxe ve spolupráci se školitelem.
III.
Práva a povinnosti organizace
1. Organizace se zavazuje umožnit studentovi na svém pracovišti uvedeném v čl. I. této smlouvy ve
sjednaném období vykonat odbornou praxi v souladu se studijním plánem studijního programu a
oboru uvedeném v čl. I této smlouvy. Student bude provádět úkony v rámci odborné praxe pouze

2.

3.

4.

5.

6.

za odborného dohledu školitele nebo pověřeného pracovníka organizace, kteří zajistí správnost,
názornost a bezpečnost takto prováděného úkonu.
Organizace se zavazuje po dobu výkonu praxe umožnit studentovi vstup na pracoviště, kde bude
odborná praxe probíhat, a získat informace o náplni práce uvedeného pracoviště a umožnit
studentovi nahlížet do příslušné sociální/pedagogické dokumentace, a to v rozsahu nezbytně
nutném pro vykonání odborné praxe.
Organizace se dále zavazuje před zahájením praktické výuky prokazatelně seznámit studenta
s povinností mlčenlivosti včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti, s předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně a případně s dalšími obecně závaznými
předpisy a vnitřními předpisy organizace, které se vztahují k vykonávané praxi studenta
na pracovišti organizace.
Organizace se dále zavazuje:
a) ustanovit odborného školitele odpovědného za průběh praxe studenta;
b) poskytnout studentovi k odborné praxi potřebné pomůcky, prostředky a materiál;
c) umožnit studentovi při výkonu odborné praxe odkládání osobních věcí na místech k tomu
určených;
d) seznámit s obsahem této smlouvy pracovníky organizace, jichž se bude výkon odborné praxe
studenta týkat;
e) po skončení praxe potvrdit studentovi účast na praxi a spolupracovat na vypracování
závěrečné hodnotící zprávy o výkonu praxe.
Organizace odpovídá dle § 391 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů (zákoník práce) studentovi za škodu, která mu vznikla při uskutečňování praxe nebo
v přímé souvislosti s ní.
Organizace je oprávněna vyloučit studenta z praxe v následujících případech:
a) student nepředloží doklady uvedené v čl. IV odst. 2 smlouvy,
b) student poruší povinnost mlčenlivosti nebo závažně či opakovaně poruší předpisy vztahující
se k výkonu praxe či pokyny školitele,
c) student se dopustí neetického jednání ve vztahu k pracovníkům či klientům organizace, zejm.
v případě slovního či fyzického napadení těchto osob ze strany studenta,
d) v případě neomluvené absence na praxi,
e) v případě, že student nastoupí na praxi pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nebo
je v průběhu výkonu praxe požije či je vnáší na pracoviště organizace.

IV.
Práva a povinnosti studenta
1.

2.
3.

Student se zavazuje vykonávat odbornou praxi řádně a svědomitě, seznámit se s příslušnými
právními předpisy a vnitřními předpisy organizace vztahujícími se k činnostem při výkonu praxe
a řídit se jimi, jakož i řídit se pokyny školitele a ostatních pracovníků organizace a zavazuje se
zachovávat mlčenlivost dle čl. VI této smlouvy.
Při nástupu na praxi je student povinen předložit organizaci platný průkaz studenta ve smyslu
§57 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
Praxi student vykonává bez nároku na plat/mzdu/odměnu, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Student nebude v rámci praxe vykonávat produktivní činnost.

4.

5.

6.

7.

Student je povinen docházet na praxi řádně a včas dle harmonogramu výkonu praxe, který se
stanoví dohodou mezi studentem a organizací tak, aby student splnil požadovaný počet
vyučovacích hodin praxe dle čl. I této smlouvy.
Nebude-li se moci student zúčastnit praxe ze zdravotních či jiných omluvitelných důvodů
v termínu dle čl. I této smlouvy nebo dle harmonogramu výkonu praxe, je povinen svou neúčast
předem, nebo v případě nepředvídatelných okolností bez zbytečného odkladu, sdělit školiteli a
garantovi. Organizace v takovém případě umožní studentovi vykonat odbornou praxi či její část
v náhradním termínu.
Student podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
uvedených v této smlouvě a osobních údajů poskytnutých při výkonu odborné praxe a
v souvislosti s ní. Zásady zpracování osobních údajů jsou blíže upraveny v čl. V této smlouvy.
Odpovědnost za škodu na majetku organizace, kterou by mohl student v průběhu odborné výuky
cvičení/praxe nebo v přímé souvislosti s ní způsobit, se řídí ust. § 391 odst. 1 zákoníku práce.
V.
Ochrana osobních údajů

1.

2.

3.

4.
5.

Pro účely zajištění a výkonu odborné praxe studenta v rámci plnění jeho studijních povinností
dle výše uvedeného studijního programu a oboru zpracovávají TUL a organizace na základě této
smlouvy osobní údaje studenta v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště,
vysoká škola, fakulta, studijní program a obor, příp. zaměření studia, ročník, informace z průběhu
praxe (dále jen „osobní údaje“). Právním důvodem zpracování osobních údajů je na straně TUL
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a na straně organizace
tato smlouva. TUL a organizace jsou ve vztahu k těmto osobním údajům v pozici společných
správců.
Každý ze správců odpovídá za to, že osobní údaje studenta, které zpracovává, bude zpracovávat,
používat a chránit v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejm. v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů).
Osobní údaje budou zpracovávány organizací po dobu trvání této smlouvy navýšenou případně
o dobu potřebnou k uplatnění případných nároků smluvních stran vzešlých na základě této
smlouvy, a dále na straně TUL po dobu dle platného Spisového řádu.
Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám ani nebudou předávány do třetí země
či mezinárodní organizaci.
Student má ve vztahu ke svým osobním údajům právo na přístup k osobním údajům, právo na
opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na úpravu nebo výmaz osobních údajů, právo
na omezení zpracování osobních údajů, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení
zpracování provedené ze strany správců, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému
správci, kterého student určí, právo vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému
zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na
automatizovaném zpracování včetně profilování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Student je oprávněn uplatnit svá práva vůči každému ze správců údajů, tzn. TUL
a organizaci samostatně a nezávisle na sobě.

6.

Další informace o zpracování osobních údajů včetně kontaktních údajů na pověřence pro ochranu
osobních údajů, který působí na TUL, jsou uvedeny na https://www.tul.cz/urednideska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju

VI.
Povinnost mlčenlivosti
Student je povinen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, obecným nařízením (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem o ochraně
osobních údajů a v souladu se zvláštními právními předpisy vztahujícími se k výkonu praxe dle
zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§51 odst. 5 písm. c) zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, informacích a údajích, včetně důvěrných informací a osobních údajů osob,
zejm. pacientů, s nimiž přišel při výkonu praxe nebo v přímé souvislosti s ní do styku, a to jak
po dobu výkonu praxe, tak po jejím ukončení. Student je současně povinen zachovávat
mlčenlivost o opatřeních TUL a organizace sloužících k zabezpečení a ochraně takových
informací a údajů.
2. TUL a organizace jsou povinny seznámit studenta s uvedenými relevantními právními předpisy
a vnitřními předpisy v oblasti ochrany informací a údajů a o způsobu ochrany těchto údajů.
3. V případě, že student poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku, odpovídá příslušné
smluvní straně za škodu tím způsobenou. Současně bere student na vědomí, že se může takovým
jednáním dopustit přestupku ve smyslu výše uvedených zvláštních právních předpisů nebo
trestného činu ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§180).

1.

VII.
Ukončení smluvního vztahu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání praxe. Práva a povinnosti smluvních
stran týkající se povinnosti mlčenlivosti, zpracování a ochrany osobních údajů a práva
z odpovědnosti za škodu trvají i po skončení této smlouvy.
2. TUL a organizace mohou vypovědět smlouvu pouze při hrubém porušení povinností stanovených
zákonem nebo touto smlouvou druhou smluvní stranou. Výpověď musí být písemná a nabývá
účinnosti dnem doručení.

V.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
3. V případě pochybností se má za to, že dokumenty adresované straně této smlouvy byly doručeny
10. pracovní den po prokazatelném odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Práva a povinnosti smluvních stran ujednané touto smlouvou přecházejí na právní nástupce
smluvních stran, pokud to zákon nevylučuje.

5. V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými,
neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo
realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
6. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, vážné a svobodné
vůle.
7. Smlouva se vyhovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
8. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou.
Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně
příslušného soudu určenou dle sídla TUL.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, porozuměly jejímu obsahu a na důkaz
souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy.

Razítko a podpis organizace

Razítko a podpis TUL

………………………………………….

……………………………………………
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
děkan Fakulty zdravotnických studií

……………………………………………,
V ………………………….. dne ……………..
Podpis studenta
………………………………………….
V …………………………… dne ……………

V Liberci dne ………………………

