Č. j.: 9-4/2018-3LF
V Praze 1. 2. 2018
Počet listů:
1
Přílohy:
1
OPATŘENÍ DĚKANA,
kterým se vydává Příkaz č. 4/2018,
o pojištění studentů a postupu v případě nastalé pojistné události
(dále jen „příkaz“)
Čl. 1
Pravidla pojištění a postupu
1. Tento příkaz popisuje postupy a související povinnosti týkající se pojištění studentů 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „3. LF UK“) a postupu v případě nastalé pojistné události.
2. Na základě smluvních vztahů se zdravotnickými zařízeními, ve kterých je vykonávaná praxe
studentů, byla založena povinnost všem takto praktikujícím studentům uzavřít samostatnou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti případných škod způsobených studentem při výkonu praxe a
samostatnou pojistnou smlouvu řešící úrazové pojištění.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že 3. LF UK z důvodů opatrnosti a generální prevence uzavřela pojistnou
smlouvu odpovědnosti za škodu (pokrývající i úraz) do výše 20.000.000,- Kč a vztahující se na
všechny řádné studenty fakulty, není nadále výslovně povinné, aby výše uvedené pojistné smlouvy
byly před započetím praxe na území České republiky uzavřeny, když je smluvní stranou smlouvy o
praxi studenta 3. LF UK. Tento příkaz však nebrání, aby si studenti i nadále pojištění samostatně
sjednávali.
4. Studenti vykonávající praxi, uskutečňovanou v rozsahu povinných předmětů studijního plánu
příslušného úseku studia či obsažené v ISP, mimo území České republiky jsou rovněž pojištěni. Je
však nutné, aby byla mezi příslušným zdravotnickým zařízením a 3. LF UK uzavřena před nástupem
praxe řádná smlouva o praxi nebo aby student v součinnosti s 3. LF UK před odjezdem na praxi
vyplnil prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 tohoto příkazu.
5. Pokud student chce vykonávat praxi mimo území České republiky a nebude postupovat podle odst.
4 tohoto příkazu, je z důvodu předcházení škodám nutné, aby uzavřel samostatnou individuální
pojistnou smlouvu zahrnující odpovědnost za škodu i úraz.
6. V případě, že se studentovi při výkonu praxe nebo v souvislosti s ní stane úraz či student způsobí
škodu, je povinností studenta o tom sepsat s příslušným pověřeným lékařem či sestrou zápis a
neprodleně informovat studijní oddělení 3. LF UK.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.
2. Tento příkaz ruší příkaz děkana č. 30/2017.
3. Tento příkaz bude uveřejněn ve VNS a na webové stránce fakulty.
4. Přílohy: Příloha č. 1: Prohlášení
Zpracoval: JUDr. Petr Šustek

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. lékařské fakulty

V Praze dne [*]

PROHLÁŠENÍ

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, se sídlem Ruská 87, 100 00 Praha 10, tímto prohlašuje, že
schvaluje praxi studenta [*]. ročníku, studijního programu [*], [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], nar. [*], bytem
[*] u poskytovatele zdravotních služeb [IDENTIFIKACE NEMOCNICE]. Univerzita Karlova,
3. lékařská fakulta, dále prohlašuje, že se v tomto případě jedná o praxi, která je uskutečňovaná v rámci
studia studenta ve studijním programu, a výše uvedený student ji u daného poskytovatele zdravotních
služeb koná s vědomím a souhlasem Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty.
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