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SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTA 
 
 

Uzavřená dle § 51 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku 
 

Účastníci: 
 
         Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
         Filozofická fakulta 
         zastoupená děkanem fakulty prof. PaedDr. Vladimírem Papouškem, CSc. 
         Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice 
         IČ:  60076658 
         dále jen „škola“ 
 
         a           
 

Jméno studenta:…………………………... 
nar.:…………………………………….…….. 
bytem: ………………………………………. 
             ………………………………………. 
tel:…………………...................................... 
e-mail: ………………………………              
dále jen „student školy“ 
 
a   
 

        Organizace:…………………………………. 
        se sídlem: …………………………………... 
                            …………………………………... 
         zastoupená: ………………………………… 
         IČ: 
         dále jen „organizace“ 
 

Preambule 

1) Podle učebních plánů akreditovaného studijního oboru:..........................................  je 
realizována odborná praxe studentů na vybraných pracovištích organizace, zaměřených 
na:  ................................................................................................................................... 

2) Účelem této praxe je zabezpečit získání základních praktických dovedností pod vedením 
pracovníka organizace. Dále je nutné zabezpečit rychlou adaptabilitu na přechod ze 
studijního prostředí do skutečné praxe.  

3) Praxe rozšíří obzor studenta na další možnosti jeho zaměstnatelnosti na trhu práce. 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je zajištění a poskytnutí možnosti výkonu odborné praxe studentů 
školy poskytovatelem praxe (organizace) za účelem získání a osvojení praktických 
dovedností.  
 

Čl. II 
Vymezení některých pojmů 

 
Odbornou praxí se rozumí činnost studenta školy u konkrétní organizace.  
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Organizací se rozumí instituce, právnická osoba, fyzická osoba, u níž student činnost 
vykonává, resp. poskytovatel praxe 
 
Studentem školy se rozumí fyzická osoba zapsaná na škole v období výkonu odborné 
studijní praxe do řádného denního či kombinovaného studia v příslušném studijním 
programu. 
 
Garantem odborné studijní praxe se rozumí zaměstnanec organizace pověřený vedením 
odborné praxe. 
 

Čl. III. 
Podmínky a zásady odborné praxe 

 
1. Činnost studenta školy u organizace během výkonu odborné praxe je bez nároku na 

odměnu. 

2. Student školy je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při 
výkonu odborné praxe dozvěděl a na nichž má organizace zájem, aby zůstaly 
utajeny, resp. jejich veřejná prezentace by mohla znamenat porušení či ohrožení práv 
organizace, jejích zaměstnanců a klientů. 

3. Student školy je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy pro vykonávání 
práce, požární ochranu a používat všechny ochranné pomůcky, které mu byly 
vydány. Na každém pracovišti musí student školy projít bezpečnostním a 
protipožárním školením, o kterém se provede zápis s podpisem studenta školy.  

4. Student školy je hmotně zodpovědný za zapůjčení pracovních a bezpečnostních 
pomůcek, které mu byly poskytnuty po dobu vykonávání praxe. Po skončení praxe je 
student školy povinen tyto pomůcky vrátit nepoškozené, s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení. Jinak se vystavuje nebezpečí částečné nebo úplné náhrady škody na 
tomto majetku organizace. 

5. Student školy je si vědomý odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní 
povinnosti podle § 391, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 
6. Student školy je na základě zadání školy povinen zpracovat písemný výstup 

z odborné praxe, jehož obsahem jsou podmínky stanovené školou a popis aktivit 
zajišťovaných studentem školy.  

 
 

 
Čl. IV. 

Závazky organizace 
 

1. Organizace se zavazuje za podmínek v této smlouvě uvedených umožnit vstup na 
pracoviště za účelem výkonu odborné praxe a zajistit její nerušený výkon. 

2. Organizace se zavazuje seznámit studenty školy s příslušnými předpisy o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vnitřními předpisy organizace a zavedenými 
pravidly na pracovišti.  

3. Organizace se zavazuje pověřit svého pracovníka (garanta odborné studijní praxe) 
organizací praxe a výkonem odborného dohledu nad odbornou praxí studentů. 

 
Čl. V. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď 
 

1. Každá ze smluvních stran je v případě hrubého porušení smluvních závazků jinou 
smluvní stranou oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno 
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písemně a bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana o porušení 
závazku jinou smluvní stranou dozvěděla. 

2. Jinak lze smlouvu vypovědět písemně, s výpovědní dobou jeden běžný měsíc od 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v rozsahu od …………do………… 

2. Měnit obsah této smlouvy lze pouze písemnými a očíslovanými dodatky, na základě 
vzájemné dohody. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, každá ze smluvních stran si jeden 
ponechá. 

4. V otázkách výslovně neupravených se smlouva řídí zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a v otázce pracovní kázně, 
pracovní doby a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci též zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoníkem práce. 

5. Všechny smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem smlouvy v plném 
rozsahu, nemají proti jejímu znění námitek, jejímu obsahu rozumí. Dále strany 
prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Tyto skutečnosti potvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
V ...........................................  dne .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                                                                      
           (za školu) 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                                                      -------------------------------------- 
       (za studenta)                                                                             (za organizaci) 


