
 

  

 

 

 

Směrnice děkana č. 1 0 / 2 0 1 3  

 

Zajištění odborné praxe studentů Fakulty sportovních studií MU 
 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vydávám tuto směrnici. 

 

 

 

Článek 1 

 

Předmět úpravy 

 

1. Předmětem této směrnice je stanovení postupu při zajišťování praktické přípravy studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen FSpS) formou odborné praxe 

u prezenční i dálkové formy studia bakalářských oborů Tělesná výchova a sport, 

Manažer ve sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Speciální edukace bezpečnostních 

složek, Fyzioterapie a Animátor sportovních aktivit a praxe u prezenční i dálkové formy 

studia pro odborné a pedagogické praxe navazujících magisterských oborů Učitelství 

tělesné výchovy, Manažer ve sportu a Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních 

složek. 

 

 

 

Článek 2 

 

Účel směrnice 

 

 

1. Účelem směrnice je stanovení rámcových podmínek pro zabezpečení realizace 

odborných a pedagogických  praxí  studentů FSpS v souladu se Studijním a zkušebním 

řádem MU a Studijním katalogem  FSpS na příslušný akademický rok a zjednodušení 

jednání mezi  FSpS a poskytovatelem odborné praxe. 

 

 

Článek 3 

 

Pravidla spolupráce s poskytovatelem odborné praxe  

 

1. Za odbornou praxi zodpovídá garant praxe, a to po stránce obsahové i organizační. 

2. Jmenovaný garant praxe má právo dohodnout podmínky, které jsou obsahem Smlouvy o 

zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe Studentů FSpS MU (přílohy 1 až 7) a má 

právo jménem FSpS MU tuto smlouvu podepsat. Nedílnou součástí těchto smluv je 

Souhlas s umístěním studenta na praxi (příloha 8). 

3. Smlouvy o spolupráci při zajištění odborné praxe Studentů FSpS MU budou vždy 

koncipovány v souladu s platnou legislativou. 



 

Článek 4 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací směrnice 

pověřuji proděkana pro studium.  

2. Kontrolu dodržování provádí tajemník  FSpS MU. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

V Brně dne:  

 

 

 

 

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. 

děkan FSpS MU 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
 

1. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Trenérství, Rozhodčí ledního hokeje a Rozhodčí fotbalu 

 

2. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Manažer sportu, Manažer cestovního ruchu 

 

3. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Regenerace a výživa ve sportu 

 

4. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Speciální edukace bezpečnostních složek, Aplikovaná edukace bezpečnostních složek 

 

5. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Fyzioterapie 

 

6. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů FSpS MU – 

Animátor sportovních aktivit 

 

7. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné (pedagogické) praxe studentů FSpS 

MU – Učitelství tělesné výchovy 

 

8. Souhlas s umístěním studenta na praxi 

 

9. Protokol o přijetí studenta na praxi – Fyzioterapie 



Příloha 1 

 

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 

 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: …………………………………………………………………………………...…... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: ……………………………………………………………………………………..... 

zastoupená: ……………………………………………………………………………………... 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

 

I. 

 Předmět Smlouvy 

 

1.1 Předmětem této Smlouvy je spolupráce MU a Poskytovatele za účelem praktické přípravy 

studentů Fakulty sportovních studií MU, oboru Tělesná výchova a sport, směru 

………….……………….(vypsat směr /trenérství, rozhodčí ledního hokeje, rozhodčí 

fotbalu/) 

(dále jen Studenti) formou odborné praxe (dále jen praxe), kterou budou Studenti vykonávat 

v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě u Poskytovatele. 

 

 



1.2 MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na poskytování 

praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování praxe Studentům 

odměnu.  

 

 

II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

2.1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi MU a 

Poskytovatelem uvedené v Souhlasu. 

 

2.2. Praxe bude umožněna Studentům uvedeným v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který je přílohou této smlouvy. Souhlas podepíše osoba odpovědná za řádný průběh 

praxe ze strany MU (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný průběh praxe ze strany 

Poskytovatele (dále jen školitel). Poskytovatel se podpisem tohoto Souhlasu zavazuje poskytnout 

Studentovi, uvedenému v Souhlasu, praxi v souladu s podmínkami stanovenými v Souhlasu a 

v této Smlouvě. 

 

2.3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady škody se 

řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

III. 

Povinnosti MU 

 

3.1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro každého 

Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

3.2. MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, jež by mohly 

mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a poskytne 

mu potřebné informace. 

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům.  

 

4.3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit pokud 

je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si hradí Student sám. 

 

4.4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi MU a Poskytovatelem a bude vždy určen v Souhlasu. 

 



4.5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých možností a 

vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na spolupráci s vybranými 

odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel zajišťuje. 

 

 

V. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu praxe 

 

5.1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen Zákoník 

práce), Studenti odpovídají Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobili při výkonu praxe nebo 

v přímé souvislosti s ní.  

 

5.2. V případě, že Studentům vznikne porušením právních povinností ze strany Poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u Poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku práce Poskytovatel.  

 

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

 

6.1. Kontaktní osoba za MU: ……………………………………………………………………...,  

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

Kontaktní osoba za Poskytovatele: ………………………………………………………………., 

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

 

 

VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu praxe 

 

7.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Studentů při výkonu praxe s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu praxe. 

 

7.2. Při zahájení praxe musí být Studenti seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu praxe dodržovat. Poskytovatel je 

povinen vyhotovit o poučení Studentů zápis, který Studenti podepíší.  

 

7.3. Poskytovatel je povinen poskytnout Studentům veškeré ochranné pomůcky nezbytné pro výkon 

praxe. Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky daného 

pracoviště, který si zajistí samostatně. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 



8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 

8.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou třiceti (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

8.4. V případě závažného porušení povinností Studenta vyplývajících z náplně praxe je Poskytovatel 

oprávněn na základě předchozí dohody s MU ukončit poskytování praxe tomuto Studentovi. 

 

8.5. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

 

8.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

 

8.7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy tím není nijak dotčena. 

 

8.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její příloha Souhlas s umístěním studenta na praxi. 

 

8.9. Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž MU obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

8.10. Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly takto: 

 

 

 

V Brně dne:  

 

 

_____________________________    ___________________________ 

Garant        Poskytovatel 



Příloha 2 

 

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

studentů FSpS MU 

 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: …………………………………………………………………………………...…... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: ……………………………………………………………………………………..... 

zastoupená: ……………………………………………………………………………………... 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

 

I. 

 Předmět Smlouvy 

 

1.1 Předmětem této Smlouvy je spolupráce MU a Poskytovatele za účelem praktické přípravy 

studentů Fakulty sportovních studií MU, oboru Manažer sportu/cestovního ruchu (dále jen 

Studenti) formou odborné praxe (dále jen praxe), kterou budou Studenti vykonávat v souladu 

s podmínkami stanovenými v této Smlouvě u Poskytovatele. 

 

 



1.2. MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na poskytování 

praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování praxe Studentům 

odměnu.  

 

 

II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

2.1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi MU a 

Poskytovatelem uvedené v Souhlasu. 

 

2.2. Praxe bude umožněna Studentům uvedeným v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který je přílohou této smlouvy. Souhlas podepíše osoba odpovědná za řádný průběh 

praxe ze strany MU (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný průběh praxe ze strany 

Poskytovatele (dále jen školitel). Poskytovatel se podpisem tohoto Souhlasu zavazuje poskytnout 

Studentovi, uvedenému v Souhlasu, praxi v souladu s podmínkami stanovenými v Souhlasu a 

v této Smlouvě. 

 

2.3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady škody se 

řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

 

III. 

Povinnosti MU 

 

3.1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro 

každého Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

3.2. MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, jež by mohly 

mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a poskytne 

mu potřebné informace. 

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům.  

 

4.3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit pokud 

je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si hradí Student sám. 

 

4.4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi MU a Poskytovatelem a bude vždy určen v Souhlasu. 



 

4.5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých možností a 

vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na spolupráci s vybranými 

odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel zajišťuje. 

 

 

V. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu praxe 

 

5.1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen Zákoník 

práce), Studenti odpovídají Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobili při výkonu praxe nebo 

v přímé souvislosti s ní.  

 

5.2. V případě, že Studentům vznikne porušením právních povinností ze strany Poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u Poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku práce Poskytovatel.  

 

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

 

6.1. Kontaktní osoba za MU: ……………………………………………………………………...,  

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

Kontaktní osoba za Poskytovatele: ………………………………………………………………., 

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

 

 

VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu praxe 

 

7.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Studentů při výkonu praxe s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu praxe. 

 

7.2. Při zahájení praxe musí být Studenti seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu praxe dodržovat. Poskytovatel je 

povinen vyhotovit o poučení Studentů zápis, který Studenti podepíší.  

 

7.4. Poskytovatel je povinen poskytnout Studentům veškeré ochranné pomůcky nezbytné pro výkon 

praxe. Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky daného 

pracoviště, který si zajistí samostatně. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.8 



 

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 

8.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou třiceti (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

 

8.4. V případě závažného porušení povinností Studenta vyplývajících z náplně praxe je Poskytovatel 

oprávněn na základě předchozí dohody s MUNI ukončit poskytování praxe tomuto Studentovi. 

 

8.5. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

 

8.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

Smluvními stranami. 

 

8.7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy tím není nijak dotčena. 

 

8.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její Příloha – Souhlas s umístěním Studenta na praxi. 

 

8.9. Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž MU obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

8.10. Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly takto: 

 

 

V Brně dne:  

 

 

_____________________________    ___________________________ 

Garant        Poskytovatel 

 



Příloha 3 

 

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

Studentů FSpS MU 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: ……………………………………………………………………………………...... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: ………………………………………………………………………………………. 

zastoupená: …………………………………………………………………………………….. 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

I. 

 Předmět Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce MU a Poskytovatele za účelem praktické přípravy 

studentů Fakulty sportovní studií MU, oboru Regenerace a výživa ve sportu (dále jen Studenti) 

formou odborné praxe, kterou budou Studenti vykonávat v souladu s podmínkami stanovenými 

v této Smlouvě u Poskytovatele (dále jen praxe). 

 

 

1.2. MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na poskytování 

praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování praxe Studentům 

odměnu.  

 



II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

2.1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi MU a 

Poskytovatelem uvedené v Souhlasu. 

 

2.2. Praxe bude umožněna Studentům uvedeným v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který je přílohou této smlouvy. Souhlas podepíše osoba odpovědná za řádný průběh 

praxe ze strany MU (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný průběh praxe ze strany 

Poskytovatele (dále jen školitel). Poskytovatel se podpisem tohoto Souhlasu zavazuje poskytnout 

Studentovi, uvedenému v Souhlasu, praxi v souladu s podmínkami stanovenými v Souhlasu a 

v této Smlouvě 

 

2.3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady škody se 

řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

III. 

Povinnosti MU 

 

3.1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro 

každého Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

3.2. MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, jež by mohly 

mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a poskytne 

mu potřebné informace. 

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům.  

 

4.3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit pokud 

je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si hradí Student sám. 

 

4.4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi MU a Poskytovatelem a bude vždy určen v Souhlasu. 

 

4.5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých možností a 

vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na spolupráci s vybranými 

odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel zajišťuje. 

 

 



 V. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu praxe  

 

5.1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen Zákoník 

práce), Studenti odpovídají Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobili při výkonu praxe nebo 

v přímé souvislosti s ní.  

 

5.2. V případě, že Studentům vznikne porušením právních povinností ze strany Poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u Poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku práce Poskytovatel.  

 

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

 

6.1. Kontaktní osoba za MU: ………………………………………………………………………,  

e-mail: …………………………………….…, tel: ………………………………………………. 

Kontaktní osoba za Poskytovatele: ………………………………………………………………., 

e-mail: ………………………………………., tel: ………………………………………………. 

 

 

VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu praxe 

 

7.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Studentů při výkonu praxe s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu praxe. 

 

7.2. Při zahájení praxe musí být Studenti seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu praxe dodržovat. Poskytovatel je 

povinen vyhotovit o poučení Studentů zápis, který Studenti podepíší.  

 

7.3. Poskytovatel je povinen poskytnout Studentům veškeré ochranné pomůcky nezbytné pro výkon 

praxe. Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky daného 

pracoviště, který si zajistí samostatně. 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce dvanácti (12) měsíců ode dne účinnosti této 

Smlouvy. 

 

8.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou třiceti (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

 



8.4. V případě závažného porušení povinností Studenta vyplývajících z náplně praxe  je Poskytovatel 

oprávněn na základě předchozí dohody s MU ukončit poskytování praxe tomuto Studentovi. 

 

8.5. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

 

8.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

Smluvními stranami. 

 

8.7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy tím není nijak dotčena. 

 

8.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její příloha – Souhlas s umístěním Studenta na praxi. 

 

8.9 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž MU obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

8.10. Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly takto: 

 

V Brně dne: 

  

 

___________________________    _________________________ 

  Garant       Poskytovatel  



Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

Studentů FSpS MU 

 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená …………………………………………garantem …………. ………………….., 

na základě směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: …………………………………………………………………………………...…... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: ……………………………………………………………………………………..... 

zastoupená: ……………………………………………………………………………………... 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné 

praxe………………………………..studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále 

jen Smlouva) 

 

 

I. 

 Předmět Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce MU a Poskytovatele za účelem praktické přípravy 

studentů Fakulty sportovních studií MU, oboru Speciální edukace bezpečnostní ch složek 

(SEBS) a Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních složek (ASEBS) (dále jen Studenti) 

formou odborné praxe (dále jen praxe), kterou budou Studenti vykonávat v souladu s podmínkami 

stanovenými v této Smlouvě u Poskytovatele. 

 

 

1.2. MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na poskytování 

praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování praxe Studentům 

odměnu.  



 

 

II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

2.1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi MU a 

Poskytovatelem uvedené v Souhlasu. 

 

2.2. Praxe bude umožněna Studentům uvedeným v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který je přílohou této smlouvy. Souhlas podepíše osoba odpovědná za řádný průběh 

praxe ze strany MU (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný průběh praxe ze strany 

Poskytovatele (dále jen školitel). Poskytovatel se podpisem tohoto Souhlasu zavazuje poskytnout 

Studentovi, uvedenému v Souhlasu, praxi v souladu s podmínkami stanovenými v Souhlasu a 

v této Smlouvě. 

 

2.3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady škody se 

řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

 

III. 

Povinnosti MU 

 

3.1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro 

každého Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

3.2. MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, jež by mohly 

mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a poskytne 

mu potřebné informace. 

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům.  

 

4.3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit pokud 

je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si hradí Student sám. 

 

4.4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi MU a Poskytovatelem a bude vždy určen v Souhlasu. 

 



4.5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých možností a 

vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na spolupráci s vybranými 

odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel zajišťuje. 

 

 

V. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu praxe 

 

5.1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen Zákoník 

práce), Studenti odpovídají Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobili při výkonu praxe nebo 

v přímé souvislosti s ní.  

 

5.2. V případě, že Studentům vznikne porušením právních povinností ze strany Poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u Poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku práce Poskytovatel.  

 

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

 

6.1. Kontaktní osoba za MUNI: ……………………………………………………………………...,  

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

Kontaktní osoba za Poskytovatele: ………………………………………………………………., 

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

 

 

 

VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu praxe 

 

7.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Studentů při výkonu praxe s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu praxe. 

 

7.2. Při zahájení praxe musí být Studenti seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu Odborné praxe dodržovat. 

Poskytovatel je povinen vyhotovit o poučení Studentů zápis, který Studenti podepíší.  

 

7.3. Poskytovatel je povinen poskytnout Studentům veškeré ochranné pomůcky nezbytné pro výkon 

praxe. Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky daného 

pracoviště, který si zajistí samostatně. 

 

 



IX. 

Závěrečná ujednání 

 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 

8.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou třiceti (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

 

8.4. V případě závažného porušení povinností Studenta vyplývajících z náplně praxe je Poskytovatel 

oprávněn na základě předchozí dohody s MU ukončit poskytování praxe tomuto Studentovi. 

 

8.5. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

 

8.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

Smluvními stranami. 

 

8.7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy tím není nijak dotčena. 

 

8.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její příloha – Souhlas s umístěním Studenta na praxi. 

 

8.9 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž MU obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

8.10. Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly takto: 

 

 

V Brně dne:  

 

_____________________________    ___________________________ 

Garant        Poskytovatel 



Příloha 5 

 

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

Studentů FSpS MU 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: ………………………………………………………………………….................... 

IČ: ……………………………………………………………………………………………... 

DIČ: …………………………………………………………………………………………... 

zapsaná v: ….………………………………………………………………………………….. 

zastoupená: …………………………………………………………………………………...... 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

I. 

Předmět a účel Smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele umožnit studentům Fakulty sportovních 

studií MU (dále jen Studenti) bakalářského studijního oboru absolvování praxe v rámci 

studijního oboru Fyzioterapeut Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. 

 

2. Za účelem zvýšení odborně praktických znalostí Studentů se smluvní strany dohodly na 

organizování praxe za následujících podmínek. 

 



II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi fakultou, 

Poskytovatelem a Studentem uvedené v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který tvoří přílohu této smlouvy. 

 

2. Praxe bude umožněna Studentům, kteří před jejím nástupem vyplní a podepíší Protokol o 

přijetí studenta na odbornou praxi (dále jen Protokol). Protokol podepíše osoba odpovědná 

za řádný průběh praxe ze strany fakulty (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný 

průběh praxe ze strany Poskytovatele (dále jen školitel). 

 

3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady 

škody se řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

4. MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na 

poskytování praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování 

praxe Studentům odměnu.  

 

 

III. 

Povinnosti FSpS MU 

 

1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro 

každého Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

2. Garanta, který bude zajišťovat kontakt mezi FSpS MU a Poskytovatelem, určí FSpS MU 

v Souhlasu.  

 

3. FSpS MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, 

jež by mohly mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a 

poskytne mu potřebné informace. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům. Seznámí je s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, 



hygienickými, protipožárními a jinými předpisy pracoviště, kterými se budou v době 

praxe řídit.  Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky 

daného pracoviště, který si zajistí samostatně.  

 

3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit 

pokud je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si 

hradí Student dle aktuálního ceníku rehabilitačního ústavu.   

 

4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi FSpS a Poskytovatelem a bude vždy určen 

v Souhlasu. 

 

5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých 

možností a vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na 

spolupráci s vybranými odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, 

které poskytovatel zajišťuje. 

 

 

 

 

V. 

Společná ustanovení 

 

1. Otázky neupravené touto Smlouvu se řídí Občanským zákoníkem. 

 

2. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Jedno vyhotovení obdrží MU a jedno Poskytovatel. Smlouva může být měněna jen 

písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 

 

3. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma stranami. Obě strany mohou tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodů. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi druhé straně. 

 

4. Při neplnění nebo porušení podmínek stanovených v této Smlouvě je kterákoli ze stran 

oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Odstoupeni od Smlouvy musí být učiněno písemně 

a jeho účinky nastávají dnem následujícím po doručení odstoupení druhé straně. 

 

 

V Brně dne: 

 

  

 

________________________________  _______________________________ 

  Garant       Poskytovatel  



Příloha 6 

 

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe 

Studentů FSpS MU 

 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: ……………………………………………………………………………………... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: …………………………………………………………………………………….. 

zastoupená: …………………………………………………………………………………… 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

 

 

I. 

 Předmět Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce MUNI a Poskytovatele za účelem praktické přípravy 

studentů Fakulty sportovních studií MUNI, oboru Animátor sportovních aktivit (dále jen 

Studenti) formou odborné praxe (dále jen praxe), kterou budou Studenti vykonávat v souladu 

s podmínkami stanovenými v této Smlouvě u Poskytovatele. 

 

1.2.  MU je oprávněna uzavřít se zaměstnanci Poskytovatele, kteří se budou podílet na poskytování 

praxe Studentům, dohodu o provedení práce a uhradit jim za poskytování praxe Studentům 

odměnu.  



II. 

Podmínky výkonu praxe 

 

2.1. Praxe proběhne v prostorách a zařízeních Poskytovatele v době dohodnuté mezi MU a 

Poskytovatelem uvedené v Souhlasu. 

 

2.2. Praxe bude umožněna Studentům uvedeným v Souhlasu s umístěním studenta na praxi (dále jen 

Souhlas), který je přílohou této smlouvy. Souhlas podepíše osoba odpovědná za řádný průběh 

praxe ze strany MU (dále jen garant) a osoba odpovědná za řádný průběh praxe ze strany 

Poskytovatele (dále jen školitel). Poskytovatel se podpisem tohoto Souhlasu zavazuje poskytnout 

Studentovi, uvedenému v Souhlasu, praxi v souladu s podmínkami stanovenými v Souhlasu a 

v této Smlouvě. 

 

2.3. Mezi Studenty a Poskytovatelem nevznikne pracovněprávní vztah. Za činnost související 

s absolvováním praxe nevznikne studentům nárok na odměnu. Otázky případné náhrady škody se 

řídí ustanovením příslušných právních předpisů. 

 

 

III. 

Povinnosti MU 

 

3.1. Garant v součinnosti se školitelem: 

a) zajistí před zahájením praxe zpracování a podepsání Souhlasu, 

b) zajistí před zahájením praxe vypracování programu praxe, a to buď jednotlivě pro každého 

Studenta nebo pro skupinu Studentů, 

 

3.2. FSpS MU je povinna informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách nebo okolnostech, jež by 

mohly mít vliv na průběh praxe a její bezpečnost pro obě strany. 

 

 

IV. 

Povinnosti Poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel umožní garantovi vstup na pracoviště, na kterém probíhá praxe Studenta a poskytne 

mu potřebné informace. 

 

4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Studentům, absolvujícím praxi, pracovní podmínky 

odpovídající právním předpisům.  

 

4.3. Poskytovatel není povinen poskytnout Studentům ubytování a stravování. Může tak učinit pokud 

je to v jeho provozních možnostech. V takovém případě stravné a ubytování si hradí Student sám.   

 

4.4. Školitel bude zajišťovat kontakt mezi MU a Poskytovatelem a bude vždy určen v Souhlasu. 

 

4.5. Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých možností a 

vnitřních pravidel fungování umožní Studentovi zejména podílet se na spolupráci s vybranými 

odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel zajišťuje. 

 



 

 V. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu praxe 

 

5.1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen Zákoník 

práce), Studenti odpovídají Poskytovateli za škodu, kterou mu způsobili při výkonu praxe nebo 

v přímé souvislosti s ní.  

 

5.2. V případě, že Studentům vznikne porušením právních povinností ze strany Poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u Poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku práce Poskytovatel.  

 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

 

6.1. Kontaktní osoba za MU: ……………………………………………………………………...,  

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

Kontaktní osoba za Poskytovatele: ………………………………………………………………., 

e-mail: …………………………………………., tel: ……………………………………………… 

 

 

VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu praxe 

 

7.1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Studentů při výkonu praxe s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu praxe. 

 

7.2.  Při zahájení praxe musí být Studenti seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu praxe dodržovat. Poskytovatel je 

povinen vyhotovit o poučení Studentů zápis, který Studenti podepíší.  

 

7.3. Poskytovatel je povinen poskytnout Studentům veškeré ochranné pomůcky nezbytné pro výkon 

praxe. Studenti budou užívat vhodný pracovní oděv a obuv v souladu s požadavky daného 

pracoviště, který si zajistí samostatně. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

8.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce šesti (6) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 

8.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou třiceti (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

 



8.4. V případě závažného porušení povinností Studenta vyplývajících z náplně praxe je Poskytovatel 

oprávněn na základě předchozí dohody s MU ukončit poskytování praxe tomuto Studentovi. 

 

8.5. Právní vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

 

8.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

Smluvními stranami. 

 

8.7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy tím není nijak dotčena. 

 

8.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její příloha – Souhlas s umístěním Studenta na praxi. 

 

8.9. Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž MU obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.  

 

8.10. Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly takto: 

 

 

V Brně dne:          

 

 

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

  Garant       Poskytovatel 
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Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné (pedagogické) praxe 

Studentů FSpS MU 

 

 

Masarykova univerzita 

Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

zastoupená ………….. (vypsat jméno garanta) garantem …………. (název praxe), na základě 

směrnice děkana č. 10/2013 

 

Kontaktní adresa: Masarykova univerzita 

Fakulta sportovních studií 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

 

(dále jen MU) 

a 

 

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

se sídlem: …………………………………………………………………………………...…... 

IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………….. 

zapsaná v: ……………………………………………………………………………………..... 

zastoupená: ……………………………………………………………………………………... 

 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe (název praxe) studentů 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen Smlouva) 

 

 

na období od …………………………. do ………………………… 

 

 

    I. 

 

Vzájemná spolupráce se bude týkat zejména: 

1. Výběru pedagogických pracovníků, podílejících se na pedagogické praxi a vymezení podmínek 

přípravy a realizace pedagogické praxe včetně časového harmonogramu.  

   



II. 

 

1. Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na uskutečňování pedagogické praxe studentů FSpS  

MU, budou vybíráni pro tuto činnost  ředitelem příslušné cvičné školy a na základě souhlasu 

garanta ped. praxí FSpS MU,  určeného děkanem, event. příslušným proděkanem fakulty. 

 

2. Práva a povinnosti ředitele cvičné školy: 

a) zajišťuje podmínky pro výkon pedagogické praxe studentů FSpS MU, též i pro další formy 

spolupráce vymezené dohodou,  

b) vyhrazuje se mu pravomoc spolurozhodovat o rozsahu, skladbě a časovém (dlouhodobém) plánu 

pedagogické praxe vždy před zahájením semestru, 

c) je mu vyhrazena pravomoc odmítnout požadavky na uskutečnění pedagogické praxe nebo jiné 

aktivity na škole, kterou řídí, pokud nebyly předem projednány a uvedeny v časovém plánu a včas 

nahlášeny, 

d) má právo podílet se na vyhodnocení všech forem spolupráce.  

 

3. Práva a povinnosti pedagogů cvičné školy: 

a) předvádějí ukázkové vyučovací hodiny pro studenty a dle požadavků garanta ped. praxí FSpS MU 

se  účastní (v souladu s časovými možnostmi) rozborů těchto hodin, 

b) připravují a umožňují samostatné výstupy studentů FSpS MU v rámci praxe, 

c) mají právo se vyjadřovat k požadovanému rozsahu pedagogické praxe a k ostatním podmínkám 

praxe. 

 

4. Povinnosti jednotlivých pedagogů podílejících se na průběhu pedagogické praxe, včetně 

finančních aj. podmínek, vymezují jednorázové dohody o provedení práce uzavřené příslušným 

pedagogem přímo s FSpS MU. 

 

III. 

 

1. Pedagogická praxe studentů FSpS MU bude prováděna v době vyučování na příslušné cvičné 

škole po dobu účinnosti smlouvy. 

2. Před zahájením každého semestru připraví garant ped. praxí FSpS MU rámcový plán veškeré 

požadované pedagogické  praxe a dá k dispozici určenému cvičnému učiteli. 

3. V případě změny požadované pedagogické praxe oznámí garant ped. praxí tuto skutečnost s 

předstihem 14 dnů.  

4. Včasný příchod studentů FSpS MU na pedagogickou praxi bude organizován garantem ped. praxí 

FSpS MU a cvičným učitelem tak, aby nenarušoval průběh vyučování na cvičné škole. 

5. Cvičná škola poskytne účastníkům pedagogické praxe z FSpS MU prostor k přezouvání a 

převlékání. 

6. Účast studentů ve výuce nesmí být doprovázena rušením vyučovacího procesu. 

 



 

IV. 

 

1.   V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 

      jen „Zákoník práce“), studenti FSpS MU odpovídají cvičné škole za škodu, kterou jí 

       způsobili při výkonu pedagogické praxe nebo v přímé souvislosti s ní. 

2.   V případě, že studentům FSpS MU vznikne porušením právních povinností ze strany 

      cvičné školy nebo úrazem při výkonu pedagogické praxe ve cvičné škole nebo v přímé 

      souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni v souladu s ustanovením § 391 odst. 4 Zákoníku  

      práce cvičná škola. 

 

V. 

 

1.  Cvičná škola je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví studentů FSpS MU při 

     výkonu pedagogické praxe s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

     která se týkají výkonu pedagogické praxe. 

2.  Při zahájení pedagogické praxe musí být studenti FSpS MU seznámeni s právními  

     a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu 

     pedagogické praxe dodržovat.  

 

VI. 

 

1.  Výše odměny učitele cvičné školy za spolupráci v rámci průběžné a souvislé pedagogické  

     praxe se stanovuje pro příslušný školní rok. 

2.  Hodnocení průběhu pedagogické praxe lze provádět vždy po každém semestru za 

     přítomnosti ředitele cvičné školy, garanta ped. praxí,  případně dalšího pracovníka  

     FSpS MU pověřeného děkanem FSpS MU. 

3.  Tato dohoda nevylučuje jiné formy spolupráce. 

4.  Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných oboustranně potvrzených 

     dodatků. 

5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její Příloha – Souhlas s umístěním Studenta na praxi. 

7.  Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží  FSpS MU a jeden ZŠ. 

 

V Brně dne: 

 

________________________    ______________________ 

         Garant        Poskytovatel 



 

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STUDENTA NA…………………………….. 

 

POSKYTOVATEL 

 

……………………………………………………………… 

se sídlem: ………………………………………………….. 

IČ: ………………………………………………………….  

zapsaná v ………………………………………………….. 

zastoupená: ………………………………………………... 

kontaktní osoba: ………………………………., e-mail: ……………………………………….., 

tel.č.: …………………………….. 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

STUDENT 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………. 

datum narození: ……………………………………………..  

trvale bytem: ………………………………………………… 

UČO: ………………………………………………………... 

Obor: ………………………………. 

(dále jen „Student“)  

 

Masarykova univerzita 

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00 216 224 

Fakulta sportovních studií 

adresa: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno 

 

kontaktní osoba: ………………………............, e-mail:…….……………,  tel: ……………..…… 

 

 

Poskytovatel souhlasí s umístěním Studenta na praxi …………………………….. ………….u 

Poskytovatele.  

Praxe bude realizována na adrese: …………………………………………………………………...  

Období realizace praxe bude od …………………….. do………………… podle podmínek 

stanovených ve Smlouvě o zajištění spolupráce při realizace odborné praxe studentů FSpS MU 

uzavřené mezi Masarykovou univerzitou a Poskytovatelem dne ……................................................... 

 

V Brně dne: 

 

 

__________________________________________  ______________________________ 

osoba oprávněná jednat jménem Poskytovatele    Garant 

 podpis a razítko organizace 
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Protokol 

o přijetí studenta na odbornou praxi 
 

Na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů ze dne: …….……..  

uzavřené mezi Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity a poskytovatelem 

přijímá na praxi studenta: 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Bydliště:  

Studijní obor:  

Praxe proběhne ve dnech:  

Místo výkonu praxe:  

 

Školitel:  

Garant:  

 

Student předloží nejpozději v den zahájení praxe poskytovateli kopii pojistné smlouvy 

o sjednaném úrazovém pojištění studenta po dobu výkonu odborné praxe. 

 

1. Student se zavazuje k tomu, že vyvine maximální snahu o naplnění cílů odborné 

praxe. Je si vědom své povinnosti respektovat příkazy školitele a vedoucích 

pracovníků poskytovatele. Zdrží se jakékoliv činnosti, která by mohla poškodit dobré 

jméno poskytovatele. Pokud se během praxe dostane do kontaktu s důvěrnými 

informacemi, je povinen zachovávat mlčenlivost. Porušením této povinnosti se 

vystavuje nebezpečí vyloučení ze studia.  Student se seznámí s předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, hygienickými, protipožárními a jinými předpisy pracoviště, kterými 

se bude v době stáže řídit. Student bude užívat vhodný pracovní oděv a obuv v 

souladu s požadavky daného pracoviště, který si zajistí samostatně.  

 

 

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých 

možností a vnitřních pravidel fungování umožní studentovi zejména podílet se na spolupráci 

s vybranými odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které 

poskytovatel zajišťuje. 

 

V Brně dne:  

 

 

-------------------------------  --------------------------------------- 

Školitel     Student 

 

-------------------------------  --------------------------------------- 

Poskytovatel    Garant 

 


