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Smlouva o zabezpečení odborné praxe 

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Smluvní strany: 
 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 10018 
se sídlem: Žižkova 146, 280 01 Kolín III 
IČ: 27256391 
DIČ: CZ27256391 
Zastoupená: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem 
bank. spoj.: KB, a.s., Kolín 
č. účtu: č.ú. 8138151/0100 
(dále jen „ONK, a.s.") 
 
a 
 
…………………………………………… 
se sídlem: ………………………………. 
IČ: ……………………………………….. 
DIČ: ……………………………………... 
Zastoupená: …………………………… 
bank. spoj.:  
č. účtu:  
(dále jen „škola“) 
 
a 
 
Student: ……………………………….. 
dat. nar.: ……………………………….. 
bytem: ………………………………..… 
(dále jen „student") 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o zabezpečení odborné praxe: 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. ONK, a.s. se zavazuje umožnit …………………….(Jméno a příjmení), studentovi 

……………………………….(škola), absolvování odborné praxe na pracovišti 
………………………………………. ONK, a.s.  
 

2. Cílem praxe je nabývání odborných a praktických zkušeností a dovedností. 
 

3. Školitelem, pod jehož odborným dohledem bude student pracovat, je stanoven 
……………………., primář …………………………… ONK, a.s. 
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II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. ONK, a.s. je povinna umožnit studentovi absolvování praxe v souladu s touto 
smlouvou a zajistit s ohledem na provoz pracoviště odpovídající podmínky 
pro průběh praxe a dodržovat její požadovanou úroveň. 

 
2. ONK, a.s. odpovídá za dodržování veškerých zdravotnických a hygienických 

předpisů, dále za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a prohlašuje, že student před nástupem na praxi absolvuje veškerá zákonem 
stanovená školení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
a dále školení z hlediska NCHLS, ISZP, hyg. epid režim u poskytovatele zdravotních 
služeb, hygiena rukou a nakládání s odpady. 

 
3. ONK, a.s. poskytne potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, umožní 

studentovi odkládání osobních věcí a používání hygienických zařízení. 
 
4. ONK, a.s. je oprávněna kdykoliv dle svého uvážení odmítnout dokončit studentovi 

vykonat praxi, zejména pokud svým chováním poškodil ONK, a.s. nebo její klienty 
nebo jejich dobré jméno, nebo jestliže porušuje vnitřní předpisy či nerespektuje 
pokyny vedoucího praxe. Tuto skutečnost je ONK, a.s. povinna neprodleně oznámit 
škole. 

 
5. Škola se zavazuje uhradit veškerou újmu, která by ONK, a.s. mohla v souvislosti 

s průběhem praxe zaviněním studenta vzniknout dle ustanovení § 391 zákona 
č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Škola se zavazuje uhradit ONK, a.s. za vykonání lékařské prohlídky k posouzení 

zdravotní způsobilosti studenta před jeho zařazením do praktické přípravy 
dle ustanovení § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích 
posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, částku ve výši 300,- Kč.  

 
7. Student je povinen řádně v souladu s právními, zdravotnickými, bezpečnostními 

a dalšími předpisy a podle pokynů a příkazů školitele, popř. dalších odpovědných 
osob, vykonávat veškeré povinnosti související s absolvováním praxe. Student 
se zavazuje, že nebude provádět samostatně, tzn. bez bezprostředního dohledu 
stanoveného školitele nebo jiného pověřeného lékaře, žádné lékařské výkony, 
poskytovat rady pacientům ani jinak zasahovat do poskytování zdravotnických služeb 
pacientům. 

 
8. Student se zavazuje, že bude po dobu praxe vybaven vhodným pracovním oděvem 

a obuví.  
 
9. Student prohlašuje, že před nástupem na praxi absolvoval lékařskou prohlídku 

k posouzení jeho zdravotní způsobilosti před zařazením na praktické vyučování nebo 
na praktickou přípravu.  

 
10. Student prohlašuje, že se před nástupem na praxi prokáže, že se podrobil očkování 

proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti 
infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Student je vázán mlčenlivostí v záležitostech jemu známých, utajovaných 
a důvěrných informací, se kterými se seznámí během odborné praxe, v souladu 
s ustanovení § 51, odst. 5 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Student je povinen 
dodržovat pokyny ONK, a.s. a obecně závazné právní předpisy týkající se povinné 
mlčenlivosti. S touto povinností je povinna seznámit studenta škola. Student nese 
odpovědnost za porušení povinné mlčenlivosti. 

 
III. 

Doba trvání smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……………….. do …………………... 
 

2. Před uplynutím této doby může být smlouva ukončena ze strany ONK, a.s. v případě 
hrubého porušování základních povinností ze strany studenta. 
 

3. Smlouvu je možné ukončit rovněž dohodou obou smluvních stran. 
 

IV. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je smlouvou bezúplatnou, odpovědnost za újmu se řídí obecně závaznými 

předpisy a student nese odpovědnost za újmu jím způsobenou. 
 

2. Smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze se souhlasem obou smluvní stran 
formou písemných dodatků. Změny v jiné než v písemné formě se vylučují a budou 
považovány za neplatné. 
 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 

 
 
V Kolíně dne ……………….   V ……………..dne …………..…… 
 
 
 
………………………………….……  ……………………………………….. 
za Oblastní nemocnici Kolín, a.s.,   
nemocnici Středočeského kraje 
MUDr. Petr Chudomel, MBA 
ředitel 
 
V ……….. dne………………. 

 
 

……………………………………. 
student 
 


