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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Směrnice děkana č. 5/2014

Pojištění studentů 3. LF UK v případě účasti na odborných a vzdělávacích akcích

(dále jen „směrnice“)
Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta (dále jen „3. LF UK“), vítá rostoucí zájem
studentů o účast na odborných a vzdělávacích akcích pořádaných nejen 3. LF UK, ale i třetími
subjekty, které prohlubují znalosti a další schopnosti studentů, jejichž získáním se připravují
na výkon budoucího povolání.

2. Účelem této směrnice je stanovit na jisto, v jakých případech dle čl. I. odst. 1 této směrnice
jsou studenti 3. LF UK pojištěni pro případ újmy či úrazu skrze pojistnou smlouvu uzavřenou
3. LF UK, a ve kterých případech na ně naopak toto pojištění nedopadá.
Článek II.
Pojištění studentů na akcích pořádaných 3. LF UK

1. Pokud se student 3. LF UK účastní odborných a vzdělávacích akcí pořádaných 3. LF UK, ať již
v prostorách či mimo prostory 3. LF UK, vztahuje se na něj pojistná smlouva uzavřená 3. LF
UK pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou studenty, a to po dobu jeho účasti na
výuce, semináři apod.
2. Výše uvedená pojistná smlouva se vztahuje pouze na náhradu újmy, kterou student způsobil
třetí osobě nedbalostně. Za újmu způsobenou úmyslně či v důsledku hrubého zanedbání
svých povinností – excesu (např. způsobení újmy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky), odpovídá student v plném rozsahu sám.

3. Pokud student způsobí třetí osobě majetkovou či nemajetkovou újmu v rámci volného času
(tedy např. mimo seminář), není tato pojistnou smlouvou sjednanou 3. LF UK kryta.

4. Újma na zdraví či majetku studenta je kryta pojištěním sjednaným 3. LF UK, pokud za ni 3.
LF UK odpovídá dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

5. Pojistná smlouva uzavřená 3. LF UK pro případ úrazu studentů a pro případ odpovědnosti za
újmu způsobenou studenty se rovněž vztahuje na odborné praxe studentů konané dle
příslušného studijního plánu u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů
sociálních služeb, krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.
6. Pro bližší podrobnosti týkající se podmínek pojištění sjednaného 3. LF UK je student
oprávněn kontaktovat studijní oddělení.
Článek III.
Pojištění studentů na akcích pořádaných třetími subjekty

1. V případě, že se student účastní odborných či vzdělávacích akcí, které pořádají třetí subjekty
odlišné od 3. LF UK, pojištění sjednané 3. LF UK se na uvedené případy nevztahuje.
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2. V případech uvedených v předchozím odstavci je za způsobenou majetkovou či
nemajetkovou újmu, příp. úraz, odpovědný sám student.

3. 3. LF UK doporučuje studentům sjednat si v případech dle tohoto článku individuální
pojištění.
Článek IV.
Náklady spojené s účastí studenta na odborných či vzdělávacích akcích
1. Pokud se student bude účastnit odborné či vědecké akce, je povinen si veškeré náklady s
akcí spojené hradit sám, a to včetně příp. pojištění.

2. Pokud se student účastní odborné či vzdělávací akce v zahraničí, může se s žádostí o
poskytnutí finanční podpory obrátit na Fond mobility UK.
3. V odůvodněných případech zvlášť výjimečné či aktivní účasti studenta na odborné či
vědecké akci, může student požádat o přiznání mimořádného účelového stipendia ve smyslu
čl. 5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, které na základě rozhodnutí děkana 3. LF
UK může některé náklady studenta dle článku IV. odst. 1 této směrnice kompenzovat.
Článek V.
Žádost o přiznání mimořádného účelového stipendia
1. Žádost o přiznání mimořádného účelového stipendia se podává děkanovi 3. LF UK skrze
studijní oddělení na tiskopise „žádost“.

2. V žádosti dle čl. V odst. 1 je student povinen podrobně zdůvodnit svoji žádost a přiložit
příslušné podklady dokládající odůvodněnost žádosti.

3. Děkan 3. LF UK na základě posouzení studentovy žádosti rozhodne o přiznání stipendia
v plné či poměrné části, nebo žádost zamítne.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyvěšení.
Zpracovala: Mgr. Michaela Povolná
V Praze dne 17. prosince 2014

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan fakulty
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