
 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2018 

KONTROLA PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ NA PF UJEP
 
 

Tento příkaz stanovuje závazná pravidla pro formální a především časové termíny a náležitosti 
sjednávání dalších pracovních úvazků a vedlejších pracovněprávních vztahů u všech 
pracovníků PF UJEP. 
 
1. Odlišně – nikoliv dle tohoto příkazu – jsou administrovány: 

a. podklady pro sjednání hlavního pracovního poměru (tj. prvního a jediného 
pracovního poměru na UJEP), 

b. vedlejší pracovněprávní vztahy (tzn. DPP, DPČ - jednorázové či krátkodobé  
= sepsání recenzního posudku, realizace jedné přednášky apod.), 

c. dohody o provedení práce s lidmi, kteří nemají na UJEP uzavřen žádný jiný 
pracovněprávní vztah (pracovní poměr, DPP, DPČ). 

 
2. Pracovní záležitosti neuvedené v předchozím bodě tohoto příkazu musí být administrativně 

zpracovány tak, aby byly veškeré nutné podklady dodány na zaměstnanecký odbor 
rektorátu UJEP nejpozději 20. dne předcházejícího měsíce před započetím sjednávaného 
pracovního úkonu.  

 
3. Zaměstnanecký odbor rektorátu provede následně a co nejdříve kontrolu výše 

sjednávaného pracovního úvazku tak, aby bylo ověřeno, zda s ohledem na jiné a již 
sjednané pracovní úvazky dotyčné osoby (v rámci UJEP) je možné navrhovaný pracovní 
úvazek (nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti) potvrdit. 

 
4. Pokud nelze uzavřít navrhovaný pracovní poměr v dané výši k úvazku, informuje 

zaměstnanecký odbor neprodleně tajemníka fakulty o této skutečnosti. Fakulta ve 
spolupráci s příslušným pracovištěm (katedrou, projektovým týmem) je zodpovědná za 
přijetí adekvátního řešení. 

 
5. Podklady nedodané dle termínu uvedeného v bodě č. 2 tohoto příkazu budou 

administrovány až pro další nadcházející měsíc. 
 

6. Tento příkaz děkana PF UJEP platí od data vydání do odvolání.  
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. 10. 2018. 
 
 
 

 
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí n. L. 
 
 
Zpracovali: 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., manažer pro ekonomické a legislativní záležitosti PF UJEP 
Ing. Zdenka Černa, ved. zaměstnaneckého odboru UJEP 


