Smlouva o zajištění stáže studentů
Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Zastoupená: ředitelem nemocnice: Doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc.
Dále jen „poskytovatel stáže“
a
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Černá 9
115 55 Praha 1
p. schr. 529
Zastoupená: Ladislavem Benešem, Dr., proděkanem pro studijní záležitosti
Dále jen „UK ETF“
uzavírají tuto smlouvu o zabezpečení stáže studentů:

I. Předmět smlouvy
1) Poskytovatel stáže se zavazuje umožnit stáž studentů kurzu „Nemocniční kaplan“ pořádaném
Univerzitou Karlovou, Evangelickou teologickou fakultou (dále UK ETF) za účelem získání a
osvojení praktických dovedností a zkušeností v oblasti kaplanské služby, a to za podmínek
sjednaných v této dohodě. Stáž se týká především seznámení s organizací nemocnice, základní
orientace ve zdravotnických oborech, nácviku komunikace s lékaři, sestrami a dalšími pracovníky
ve zdravotnictví a s pacienty a jejich příbuznými v oblasti duchovní služby.
2) Místem výkonu stáže budou pracoviště vybraná odborným vedoucím stáže po dohodě s těmito
pracovišti.
3) Stáže budou probíhat v době 23.4.-27.4.2018; 8.-12.10.2018 a 21.-25.1.2019.
4) Rozsah stáže činí celkem 15 pracovních dnů.

II. Povinnosti poskytovatele stáže
1) Poskytovatel stáže umožní výkon stáže celkem dvanácti studentům (vždy ve skupině po
maximálně čtyřech; seznam obsahující jméno, příjmení, datum narození, bydliště bude uveden
v příloze této smlouvy) na pracovištích poskytovatele stáže za odborného vedení koordinátorky
duchovní péče a nemocniční kaplanky Mgr. Doubravky Vokáčové, tel: 775 137 869, jakožto
odborné pověřené osoby.
2) Poskytovatel stáže se zavazuje umožnit studentům výkon stáže na dohodnutých pracovištích,
v celkovém rozsahu dle čl. I odst. 4 této smlouvy.
3) Poskytovatel stáže nebo jednotlivá pracoviště mají právo odmítnout vykonání stáže studenta ve
výjimečných případech, z provozních či kapacitních důvodů.
4) Před zahájením stáže budou studenti seznámeni s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci (BOZP), o protipožární ochraně (PO) a s obecně právními i interními předpisy, které se
týkají obsahu vykonávané stáže.

5) Oborný vedoucí stáže podle č. II, odst. 1 této smlouvy bude studentovi v průběhu stáže
poskytovat odborné konzultace, pomoc, bude průběh stáže organizovat, řídit a kontrolovat.

6) Poskytovatel stáže umožní studentům vést rozhovory s lékaři, sestrami, pacienty a
příbuznými pacientů podle instrukcí odborného vedoucího stáže a možností daného
pracoviště.
III. Povinnosti studenta
1) Student bude vykonávat stáž pod odborným dohledem vedoucího stáže, v souladu s cíli a
obsahem individuálního vzdělávacího plánu, bude se řídit jeho pokyny a svoje zkušenosti s ním
bude konzultovat.
2) Student se bude řídit bezpečnostními předpisy, organizačním řádem nemocnice a jejím etickým
kodexem.

3) Student bude zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu
odborné stáže a dodržovat zásady ochrany osobních údajů a mlčenlivosti ve smyslu § 51 zák.
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů o všech skutečnostech, o kterých se
dozvěděl při výkonu stáže, a to i po ukončení stáže.
4) Student souhlasí s užitím jeho osobních dat a zejména jeho portrétu v rámci kontrolních a
bezpečnostních opatření stanovených poskytovatelem stáže.
5) Student před nástupem stáže prokáže pojištění odpovědnosti za škodu pro případ, že by při
praktické výuce nebo v přímé souvislosti s ní způsobil škodu nemocnici nebo jakékoli třetí osobě.

IV. Povinnosti UK ETF
1) UK ETF se zavazuje seznámit studenty s povinností dodržovat obecně závazné právní
předpisy, interní předpisy poskytovatele stáže, předpisy na úseku BOZP a PO.
2) UK ETF seznámí studenty s povinností vykonávat pouze činnosti na základě jejich studijního
plánu sestaveného ve spolupráci s odborným vedoucím stáže a v souladu s jeho pokyny.

V. Závěrečná ustanovení
1) Studentovi výkonem stáže nevzniká nárok na finanční odměnu, náhradu osobních nákladů,
věcných nákladů, jízdného či stravného, o čemž bude student před výkonem stáže poučen
pověřenou osobou UK ETF.
2) Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu stáže 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 stáže svým jednáním nebo vystupováním
vážným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní předpisy poskytovatele stáže
nebo nedbá udělených pokynů, oznámí poskytovatel stáže tuto skutečnost bezodkladně pověřené
osobě za UK ETF a po vzájemné dohodě může dojít k okamžitému ukončení výkonu odborné
stáže studenta.

5) Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemným dodatkem podepsaným oběma
smluvními stranami.
6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních majících stejnou povahu, z nichž každá ze stran
obdrží po jednom vyhotovení.
7) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V Praze dne:……………….

V Praze dne: ………………………

……………………………………………..
Nemocnice / poskytovatel stáže

………………………………………………
Škola /UK ETF

Příloha smlouvy o zajištění odborné stáže –
seznam studentů v období 23. – 27. 4. 2018
Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
a
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Černá 9
115 55 Praha 1
p. schr. 529

Seznam studentů
Odborné stáže v rámci kurzu „Nemocniční kaplan“ pořádaném Univerzitou Karlovou,
Evangelickou teologickou fakultou se v termínu 23. – 27. 4. 2018 účastní tito studenti:
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

Podpis

V Praze dne:……………….

V Praze dne: ………………………

……………………………………………..
Nemocnice / poskytovatel stáže

………………………………………………
Škola /UK ETF

