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uzavře|y níže uvedené dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu, za účelem vzájemnéspolupráce anaplňování smyslu a účelu této smlouvy, zejm' pak za účelem prohloubení a upevnění teoretických apraktických vědomostí studentů.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je spolupráce Smluvních stran při rea|izaci semestrálníjednodenní observačnj stáže (d,ále jón ,,stéň,,) českých studentů 2. LF UK, oboruFyzioterapie. Stáž bude rea|izována v souladu a ate stud1ních a tematických plánů 2. LFUK, na zák|adě vzájemných dílčích dohod.

Vždy pro příslušné studijní období (semestr)^2. LF UK vypracuje k této Smlouvě soupis(přílohu), který bude obsahovat počei studentů, kteří se stáže zuěastní'Maximální celkovýpočet studentů pro semestrální jednodenní stáž je stanoven na 35 studentů. Jejichpřípadný větší počet musí bý odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Soupis (příloha)bude také obsahovat.tematický a časový p|án stáže. Revmatologický ústav je povinen ses tímto plánem seznámit 
i. iidit se jím pii rea|izaci stáže. Soupis bude druhé smluvnístraně předložen nejpozději 25 dnů pr"o uyton em (r:eali_zaci) stáže' V případě, zeRevmatologický ústav nebude moci umožnlt vyton stáže dle soupisu, zavazuje se tutoskuteěnost sdělit 2. ,LF UK nejpozději do 10 dnů po předložení soupisu a zároveň sezavazuje umožnit výkon stáže za stejných podmíneť v náhradním termínu v rámci téhoŽsemestru.
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II. Platební podmínky

a. Revmatologický ústav stanovuje cenl Za 1 hodinu stáže skupiny ěeských studentů 210,-
Kč + DPH.

b' Sjednaná cena bude vyplacena převodem na účet Revmatologického ústavu na zák|adě
daňového dokladu vystaveného Revmatologickým ústavem se splatností 30 dnů ode dne
doručení daňového dokladu 2. LF UK. Revmatologický ústav je óprávněn vystavit daňový
doklad až po uskutečnění stáŽe studenty 2. LF UK. Přilohu daňového dokládu musí tvořit
počet studentů, kteří se účastnili stáže apoěet naplněných hodin v rámci stáže.

III. Práva a povinnosti Revmatologického ústavu

Revmatologický ústav se v souladu s touto Smlouvou zavazuje, že:

a. Umožní studentům 2. LF UK přístup do provozů, kde bude stážprobihat'

b. Pověří vedením stáže studentů kvalifikovaného pracovníka a umožní pod jeho vedením
studentům UKz. LF výkon stáže.

c. Umožní kvalifikovanému pracovníkovi, kter1ý vede výkon stáže ,plnit povinnosti spojené
se stáží studentů podle pokynů 2.LF UK.

d' Zajistí studentům 2' LF UK přiměřené prostory pro převlékán í a dá|e sociální zaÍízeni'

e. Pracovní a hygienické podmínky odborné stáže se řidí režimem, kteý platí pro příslušná
pracoviště (provozy).

f. Seznámí studenty pÍed zahájením stáže s hygienicko-epidemiologickými, bezpečnostními
a protipožárními předpisy a s režimem výukového pracoviště, veetné všech souvisejících
právních předpisů.

g' Bude kontrolovat plnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdravípři práci.

IV. Práva a povinnosti 2. LF UK

2' LF UK se v souladu s touto Smlouvou zavazuje, že:

a. Připraví tematický a časový p|án stáže, kteý bude součástí jednotlíých soupisů k této
Smlouvě.

b' Zajistí, aby všichni studenti účastnící se stáže měli platné zdravotni pojištění a pojištění
odpovědnosti za způsobenou škodu.

Zajisti, abyvšichni studenti účastnící se stáže byli oěkováni proti infekční hepatitidě.

Zajistí, že každý student bude mít připraven vlastní pracovní oděv a obuv, včetně
vlastního prukazu studenta 2. LF UK, který jsou studánti povinni mít připevněný na
zřetelném místě na pracovním oděvu.

d.
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e' Poučí všechny studenty, aby zachovávali mlčenlivost o veškerých skuteěnostech, které se
při výkonu stáže dozvi, zejména osobní údaje o pacientech.

V. odpovědnost za škodu

a. V případě, že studentům, nebo kvalifikovaným zaměstnancům Revmatologického ústavu
vznikne pÍi stáži nebo v přímé souvislosti s ní újma, bude posuzována podle příslušných
obecně závazných právních předpisů (zákoník práce, občanský zákonik a související právní
předpisy)'

b. Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých ško| za škodu, která jim vznikla
porušením právních povinností nebo irazem při studiu, praxi nebo stáži ve studijním
programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi.

c. Revmatologický ústav neodpovídá za ujml, která vznik|a studentům prokazatelně v důsledku
neuposlechnutí přímého pokynu kvalifikovaného pracovníka, v důsledku nedbalosti nebo
v důsledku chování studenta.

VI. Možnosti ukončení smloulry

b.

Tuto Smlouvu lze ukončit:

Dohodou smluvních stran.

Písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany, podanou k poslednímu dní probíhajícího
akademického roku, s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba poěíná běžet prvního dne
následujícího měsíce, po doručení lypovědi. Smluvní strany se však zavazují, že před
podáním výpovědi zaháji jednání k odstranění důvodů pro podání ýpovědi.

okamŽit'ým odstoupením Revmatologického ústavu' z důvodů zv|ášť závažnébo porušení
povinností dle této Smlouvy ze strany 2. LF UK. Za zv|ášť závažné porušení této smlouvy je
smluvní stranami považováno prodlení s úhradou faktury Revmatologíckého ústavu o dobu
delší než 30 dnů a dá|e porušení povinnosti uvedené v čl. IV písm. e) Smlouvy'

VII. ostatn í a záxěrečná ustanovenr

a' Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

b. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejm. pak zák. ě. 89120|2 Sb'' občanským zákoníkem, v platném znění.

c. Veškeré změny Smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném počtu stejnopisů,
podepsaným oběma Smluvními stranami.

d. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti lyžaduje uveřejnění v
registru smluv podle zákonač.34012015 Sb', v platném znéni, a s tímto uveřejněním souhlasí.
Zas|ání Smlouvy do registru smluv zajistí 2. LF UK neprodleně po podpisu Smlouvy poslední
smluvní stranou. 2. LF UK se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o
provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv
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o uveřejnění smlouvy bez zb5rtečného odkladu poté' kdy sám potvrzeni obdrŽí, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany a
v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží
obě Smluvní strany zároveň. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve
smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva byla vypracovánave dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že by|a uzavÍena
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na dtkaz výše uvedeného
připojují své vlastnoruění podpisy.

za Revmatologický ústav
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc..
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