Společný metodický pokyn č. 2
k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2,
Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.2,
Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.3
a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0
Tímto metodickým pokynem s účinností od 1. 4. 2011 Řídicí orgán OP VaVpI stanovuje
následující závazné postupy ke zvýšení limitu úvazku pro součet všech pracovních úvazků
u všech zaměstnavatelů pro lékaře a vysokoškoláky - nelékaře s pracovním úvazkem
ve zdravotnickém zařízení, kteří jsou zároveň zaměstnáni alespoň na částečný úvazek
ve výzkumných týmech v projektech OP VaVpI.

Tímto metodickým pokynem se zvyšuje maximální limit součtu všech pracovních úvazků
u všech zaměstnavatelů ze současné maximální výše 1,5 úvazku na celkovou výši 1,8. Tato
výjimka z pravidel OP VaVpI se vztahuje pouze na lékaře nebo vysokoškoláky – nelékaře
s pracovním úvazkem ve zdravotnickém zařízení, kteří jsou zároveň vázáni alespoň
částečným úvazkem ve výzkumných týmech v rámci projektů OP VaVpI.
Maximální limit součtu všech pracovních úvazků se navyšuje výhradně pracovníkům, kteří
z podstaty své práce souběžně zajišťují tři okruhy činností - péči o pacienty, oborově
akreditovanou výuku a výzkumné záměry.
Důvodem zvýšení maximálního limitu úvazku je skutečnost, že dotčení pracovníci musí
souběžně pokrýt v minimální předepsané výši akreditaci svých oborů jak na lékařské fakultě
(Akreditační komise požaduje minimálně úvazek 0,7), tak v příslušném zdravotnickém
zařízení (kde se výše úvazků vyžadovaných zdravotními pojišťovnami obvykle u vedoucích
lékařů pohybuje minimálně ve výši 0,5 a často i výše). S ohledem na to, že i Řídicí orgán
OP VaVpI má definované požadavky na minimální výši pracovního úvazku zejména klíčových
pracovníků v projektech OP VaVpI, vydává tento metodický pokyn.
Tento metodický pokyn nelze aplikovat zpětně, Platí pro všechny stávající i nově vzniklé
pracovní závazky nejdříve od 1. 4. 2011. Žadatel/příjemce je povinen doložit seznam
pracovníků, kterých se navýšení daného limitu bude týkat, včetně konkrétního zdůvodnění
v rámci Přepracované projektové žádosti resp. v nejbližší monitorovací zprávě a aktualizace
tohoto seznamu pak pravidelně předkládat v rámci následujících monitorovacích zpráv.
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