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Příkaz děkana č. 18/2015
Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro zajištění klinické výuky s lékaři

Čl. 1 Předmět úpravy
Tento příkaz upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen
„OPP") pro zajištění klinické výuky studentů magisterského a bakalářského studia na 3. lékařské
fakultě UK v Praze (dále jen „3. LF UK")

Čl. 2 Postup před uzavřením dohody, některé úkony předcházející uzavření dohody
K zajištění praktické klinické výuky lze uzavřít OPP s lékaři, kteří nejsou v pracovním poměru k 3. LF
UK pouze v případě, že tuto výuku nelze zajistit kmenovými zaměstnanci pracoviště. Součástí návrhu
na uzavření OPP je vždy popis rozsahu a obsahu výuky konkrétním lékařem zajišťované.
Uzavřít DPP lze zásadně výhradně s lékařem se specializovanou způsobilostí. K zajištění praktické
výuky u lůžka (nácvik propedeutických dovedností) lze uzavřít DPP s lékařem bez specializované
způsobilosti, nikdy však s lékařem, který ještě neabsolvoval základní kmen příslušného vzdělávacího
programu v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, v platném znění.

Vedoucí pracoviště zajistí poučení lékaře, s nímž se uzavírá OPP o základních pravidlech výuky na 3. LF
UK, zejména pak o struktuře výuky, rozsahu a obsahu výuky zajišťované konkrétním lékařem a o
návaznosti mezi předměty daného úseku studia.
Vedoucí pracoviště, nebo jím pověřený akademický pracovník je povinen během výuky zajišťované
lékařem bez specializované způsobilosti, s nímž byla uzavřena OPP provést alespoň dvě hospitace, při
kterých si ověří, zda tento lékař zajišťuje výuku v odpovídající kvalitě.
podávání návrhu na uzavření OPP postupují vedoucí pracoviště v souladu se Směrnicí děkana č.
7/2008, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Při

Čl. 3 Závěrečná ustanovení
Tento příkaz je platný dnem podpisu a účinný od 1.7.2015.
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