
 

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE 

STUDENTŮ   
 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 
M. Hattalu 2161, 026 01  Dolný Kubín  

IČO: 17060664 

DIČ: 2020562324 

Zastoupení: Ing. Tatiana Nesvadbová, ředitelka  

Kontakt: tel.: 043/ 588 4880, 0905 752 932, dddk@vuczilina.sk 

(dále jen „poskytovatel praxe“) 

 

a 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 

IČ:   61989592 

Jednající: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických věd 

 (dále jen „UP“) 

 

 

 uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění, tuto smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů: 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1) Poskytovatel praxe se zavazuje realizovat odbornou praxe níže uvedeného studenta 

Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „FZV UP“) za 

účelem získání a osvojení praktických dovedností a zkušeností v oblasti jeho níže 

uvedeného studijního programu a oboru, a to za podmínek sjednaných v této dohodě. 

2) Místem výkonu praxe bude Zařízení pro seniory a domov sociálních služeb 

3) Praxe bude probíhat v době od 10. 12. do 21. 12. 2018 

4) Rozsah odborné praxe činí 11 pracovních dnů a 10 vyučovacích hodin (8 hod. čistého 

času včetně přestávky) v každém pracovním dnu. 

 

 

II. 

Povinnosti poskytovatele praxe 

1) Poskytovatel praxe umožní výkon odborné praxe studentce Martině Juríkové, nar. 10. 3. 

1996, bytem Lucenkova 1203/13, 026 01 Dolný Kubín, SR, Fakulta zdravotnických věd 

UP, 3. ročník, obor Všeobecná sestra, prezenční forma studia (dále jen „student“). 

2) Poskytovatel praxe umožní výkon odborné praxe výše uvedenému studentovi FZV UP na 

pracovištích poskytovatele praxe podle čl. I. odst. 2 této smlouvy pod dohledem 

pověřeného odborného zaměstnance poskytovatele praxe. Pověřeným zaměstnancem 

poskytovatele praxe je Mgr. Silvia Novotná, vedoucí zdravotního úseku. Poskytovatel 

praxe má právo odmítnout vykonání praxe ve výjimečných případech, které by 

neumožňovaly výkon praxe z provozních a kapacitních důvodů. Praxe bude každodenně 

vykonávána v časovém rozsahu, odpovídající týdenní pracovní doby na základě 

pracovního poměru studenta, který je zároveň zaměstnancem Poskytovatelem, dle 



zákoníku práce s jejím rovnoměrným rozvržením. Praktikujícím studentům budou 

umožňovány přestávky na jídlo a odpočinek dle platných právních předpisů. 

3) Poskytovatel praxe se zavazuje umožnit studentovi výkon odborné praxe v dohodnutém 

místě výkonu praxe, v rozsahu dle  čl. I odst. 4 této smlouvy.  

4) Před zahájením jakýchkoliv činností musí být student seznámen poskytovatelem praxe 

s interními předpisy poskytovatele praxe. 

5) Poskytovatel praxe umožní pověřenému zástupci UP dohled nad výkonem odborné praxe, 

a to způsobem dohodnutým s pověřeným zaměstnancem poskytovatele praxe. Osobou 

pověřenou vykonávat dohled nad výkonem praxe je za UP PhDr. Helena Kisvetrová, 

Ph.D. 

6) Nebude-li student moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výkon odborné 

praxe v souladu s touto smlouvou absolvovat a mezi smluvními stranami nedojde k jiné 

dohodě a nedojde ke změně okolností, poskytovatel se zavazuje, že umožní studentovi 

po odpadnutí překážek absolvování chybějící praxe dle podmínek aktuálních v době, kdy 

praxe bude vykonána. Po skončení odborné praxe vypracuje poskytovatel praxe 

hodnocení průběhu praxe studenta, s uvedením identifikačních údajů studenta, věcného a 

časového rozsahu absolvované praxe a písemné hodnocení předá nejpozději do 10 

pracovních dnů po ukončení praxe studentovi (podle odst. 1 tohoto článku) a současně 

v téže lhůtě zašle toto písemné hodnocení příslušnému pověřenému zástupci UP ve 

smyslu předchozího odstavce na tuto adresu děkanátu Fakulty zdravotnických věd UP: 

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. 

7) Pověřený zaměstnanec poskytovatele praxe bude studentovi v průběhu praxe poskytovat 

odborné konzultace, pomoc, bude průběh praxe kontrolovat a organizovat a řídit a dávat 

mu pokyny k jejímu výkonu. Student bude vykonávat praxi pod jeho odborným dohledem 

v souladu s cíli a obsahem praxe. 

8) Poskytovatel praxe zapůjčí studentovi po dobu výkonu odborné praxe odpovídající osobní 

ochranné pracovní prostředky, zejm. ochranný oděv. 

9) Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 46 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit, aby osoby, které se u 

něho připravují na výkon zdravotnického povolání, mohly vykonávat odbornou praxi a 

provádět činnosti, včetně zdravotních výkonů a záznamů do zdravotnické dokumentace, 

které jsou součástí výuky, pod přímým vedením buď zdravotnického pracovníka s 

rozšířeným pedagogickým vzděláním a způsobilého k samostatnému výkonu povolání 

nebo učitelem praktického vyučování a odborné praxe zdravotnických oborů vzdělávání 

nebo s příslušným akademickým pracovníkem, který je učitelem zdravotnického oboru, a 

který má zároveň způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v 

pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. 

 

 

III. 

Povinnosti UP 

1) UP se zavazuje seznámit studenty s  povinností dodržovat interní předpisy poskytovatele 

praxe, předpisy na úseku BOZP a PO a s povinností vykonávat práci přidělenou 

pověřeným zaměstnancem poskytovatele praxe a řídit se v průběhu výkonu praxe jeho 

pokyny a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 

výkonu odborné praxe a dodržovat zásady ochrany osobních údajů a mlčenlivosti 

v rozsahu podle § 51 zák. č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

2) UP poučí studenta o povinnosti doložit poskytovateli praxe potvrzení o přeočkování proti 

infekční virové hepatitidě typu B. 



3) UP se zavazuje potvrdit  poskytovateli praxe 5 pracovních dnů předem nástup studenta 

k výkonu jeho odborné praxe. 

4) UP se zavazuje ověřit, zda je student, který má vykonávat praxi podle této smlouvy, 

způsobilý k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu  zákona č. 96/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 

znění pozdějších předpisů, a odpovídá za skutečnost, že student, u něhož byl potvrzen 

nástup k výkonu odborné praxe podle předchozího odstavce, tuto způsobilost splňuje. 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Veškeré náklady, které smluvním stranám vzniknou v souvislosti s realizací odborných 

praxí, si každá smluvní strana ponese sama v rozsahu svých povinností vyplývajících 

z této smlouvy. Studentovi výkonem praxe nevzniká nárok na finanční odměnu, o čemž 

bude student před výkonem praxe poučen pověřenou osobou UP. 

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu praxe dle čl. I odst. 3 této smlouvy. 

3) Před uplynutím sjednané doby může být smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních 

stran, případně výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou, která činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení projevu vůle druhé 

smluvní straně. 

4) Pokud student v souvislosti s výkonem odborné praxe svým jednáním nebo vystupováním 

vážným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní předpisy poskytovatele 

praxe nebo nedbá udělených pokynů, oznámí poskytovatel praxe tuto skutečnost 

bezodkladně pověřené osobě za UP a po vzájemné dohodě může dojít k okamžitému 

ukončení výkonu odborné praxe studenta skončením účinnosti této smlouvy dohodou.  

5) Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemným dodatkem podepsaným oběma 

smluvními stranami. 

6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních majících stejnou povahu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

7) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha č. 1 Smluvní doložka ke zpracování osobních údajů. 

 

 

V Olomouci dne                                                        V Dolném Kubíně dne  

 

 

 

 

 

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

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA                                Ing. Tatiana Nesvadbová 

         děkan FZV UP                   ředitelka 

           

 

 

 



Příloha č. 1 
Smluvní doložka ke zpracování osobních údajů 

 
Správce osobních údajů:   

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd 

sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  

IČO: 61989592 

zastoupená: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických věd 

(dále jen „Správce“) 

a 

Zpracovatel osobních údajů:  

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 

M. Hattalu 2161, 026 01  Dolný Kubín  

IČO: 17060664 

DIČ: 2020562324 

Zastoupení: Ing. Tatiana Nesvadbová, ředitelka  
(dále jen „Zpracovatel“) 

 

se v souladu s čl. 28 nařízení 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) („Nařízení“), dohodli takto: 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Zpracovatel na základě smlouvy o zajištění odborných praxí (dále jen Smlouva), jíž je tato smluvní doložka 

nedílnou součástí, zpracovává osobní údaje pro Správce. Účelem tohoto zpracování je poskytnutí možnosti 

vykonání odborné praxe studentům Správce a její nezbytná administrace. 

2. Předmětem zpracování jsou osobní údaje studentů Správce v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození a 

bydliště. Zpracování výše vymezených údajů trvá po dobu trvání závazku ze Smlouvy. Zpracovatel 

zpracovává výše vymezené osobní údaje za účelem vedení personální evidence studentů vykonávajících 

odbornou praxi na pracovišti Zpracovatele.  

3. Na základě Smlouvy nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů ani osobní údaje, které se 

týkají rozsudků v trestních věcech a trestných činů. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od Správce. 

5. Zpracovatel se dále zavazuje nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

6. Osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu Smlouvy.  

7. Osobní údaje budou Zpracovatelem uchovávány pouze po dobu účinnosti závazku založeného Smlouvou. 

Po ukončení účinnosti závazku založeného Smlouvou, nebo jakmile pomine účel, pro který byly osobní 

údaje zpracovávány, Zpracovavatel osobní údaje vymaže.   

POVINNOSTI ZPRACOVATELE 

8. Zpracovatel je při zpracování osobních údajů na základě Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou 

péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Nařízení. 

9. Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování osobních údajů pouze doloženými pokyny Správce. 

Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže 

Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze 

na základě písemného sdělení Správce, že Správce trvá na provedení takových pokynů, jinak Zpracovatel 

odpovídá Správci za případnou škodu způsobenou vznikem povinnosti Správce hradit škodu nebo 

nemajetkovou újmu v penězích subjektu osobních údajů či pokutu uloženou dozorovým úřadem (Úřad pro 

ochranu osobních údajů, dále jen „ÚOOÚ“).  

10. V případě, že se subjekt osobních údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování 

jeho osobních údajů, které je v rozporu s Nařízením, a požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo bude 

požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.  



11. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provádění kontroly ze strany ÚOOÚ ve věci osobních 

údajů zpracovávaných pro Správce a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu 

kontroly a kopii kontrolního protokolu.  

12. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit každý případ porušení zabezpečení osobních údajů, 

který v souvislosti se zpracováním dle Smlouvy zjistí, a to telefonicky na číslo 585632804  a na e-mailovou 

adresu zdenka.miksova@upol.cz. V oznámení uvede veškeré informace dle čl. 33, odst. 3 Nařízení, které 

mu jsou známy.  

13. Zpracovatel je, pokud je to možné při zohlednění povahy zpracování osobních údajů, prostřednictvím 

vhodných technických a organizačních opatření nápomocen Správci při plnění povinnosti Správce reagovat 

na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů, zejména na žádost na přístup k osobním údajům, na 

opravu či výmaz osobních údajů a na přenositelnost osobních údajů. 

14. Zpracovatel je povinen dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany 

osobních údajů; Správce je oprávněn si takovou dokumentaci od Zpracovatele kdykoliv vyžádat 

k nahlédnutí. Zpracovatel povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným 

auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.  

15. Zpracovatel je Správci nápomocen při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení, 

ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ či subjektům údajů a při předchozích 

konzultacích s ÚOOÚ, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici. 

ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE 

16. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo 

obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce 

informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich 

nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. 

17. Pokud Zpracovatel po předchozím povolení Správce zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce 

provedl určité činnosti zpracování, musí tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uložit stejné povinnosti na 

ochranu údajů jako Smlouva a tato smluvní doložka ukládá Zpracovateli. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

18. Zpracovatel se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, 

rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a 

svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučil možnost neoprávněného 

nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití 

osobních údajů, zejména 

a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti a poučí je o 

jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k porušení zabezpečení; 

b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech; 

c) osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, 

ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel; 

d) zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo 

prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19. Zpracovatel odpovídá Správci za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností uložených Zpracovateli 

Nařízením, Smlouvou nebo touto smluvní doložkou, zejména je-li v důsledku porušení povinností 

Zpracovatele Správce povinen hradit náhradu škody nebo nemajetkové újmy subjektu osobních údajů či 

pokutu uloženou ze strany ÚOOÚ.  

20. Zpracovatel je i po zániku závazku ze Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu 

z Nařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji. 

 

 

mailto:zdenka.miksova@upol.cz

