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Příkaz děkana č. 20/2016 
Statut Rozšířeného kolegia děkana 

Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Rozšířené kolegium děkana Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty (dále jen „rozšířené kolegium“ a 
„fakulta“) je koncepčně-strategický poradní orgán děkana fakulty zřízený pro odbornou diskuzi o 
otázkách dlouhodobého rozvoje fakulty, zejména v oblastech studia, vědy a výzkumu.  
 

Čl. 2 
Složení rozšířeného kolegia, vznik a zánik členství 

 
1. Rozšířené kolegium se skládá nejméně z 13 a nejvíce z 50 členů. 
 
2. Členem rozšířeného kolegia se může stát člen kolegia děkana, ředitel FNKV, ředitel SÚKL, ředitel SZÚ, 
vedoucí výzkumných center 3. LF UK, emeritní děkani 3. LF UK, zástupci vedení Městských částí 
spolupracujících s 3. LF UK a FNKV, zástupci významných institucí mající zájem na strategické spolupráci 
s 3. LF UK. 
 
3. Členy rozšířené kolegia jmenuje děkan fakulty na dobu neurčitou po projednání v kolegiu děkana a 
po vyjádření Akademického senátu. 
 
4. Členství v rozšířeném kolegiu zaniká: 
 a) odvoláním děkanem fakulty; 
 b) okamžikem doručení prohlášení člena o vzdání se členství děkanovi fakulty. 
 
5. O zániku členství v rozšířeném kolegiu informuje děkan fakulty Akademický senát fakulty. 
 

 
 
 



Čl. 3 
Činnost rozšířeného kolegia 

 
1. Rozšířené kolegium zejména: 

a)  diskutuje koncepční otázky spojené s rozvojem studia a výzkumu na fakultě 
b) diskutuje závažné otázky etické, ekonomické a sociální spojené s vědeckou, klinickou a 
výukovou problematikou jak na fakultě, tak ve spolupracujících institucích 
c) diskutuje dopady legislativních změn na činnost fakulty i spolupracujících institucí 
d) hledá cesty ke zlepšení spolupráce mezi 3. LF UK a spolupracujícími institucemi jak ve 
vinohradském areálu, tak v zařízeních 

 e) vyjadřuje se k dalším otázkám předloženým děkanem fakulty. 
 
2. Zasedání rozšířeného kolegia nejsou veřejně přístupná. 
 
3. Zasedání rozšířeného kolegia svolává dle potřeby děkan fakulty, který zároveň rozšířenému kolegiu 
předsedá a řídí jeho jednání. 
 
4. Z každého zasedání rozšířeného kolegia se pořizuje zápis. V zápisu se uvádí termín zasedání, seznam 
přítomných a nepřítomných členů, popřípadě dalších přizvaných přítomných osob, program zasedání, 
obsah jednání, seznam členů, kteří zaslali vyjádření elektronickým způsobem a případné závěry 
jednání. Návrh zápisu se zasílá všem členům rozšířeného kolegia, a ti mají možnost se k jeho obsahu 
do pěti dnů vyjádřit, a jeho definitivní podobu schvaluje děkan fakulty. Zápisy z jednání Rozšířených 
kolegií děkana se uchovávají v sekretariátu děkana. 
 
5. Děkan může kdykoliv požádat rozšířené kolegium o vyjádření také pouze prostřednictvím 
elektronické komunikace. Informace o tomto postupu a výsledku musí být uvedena v samostatném 
zápisu. Ustanovení odst. 3 a 4 se na takový způsob vyjadřování vztahují obdobně. 
 
6. Administrativní fungování rozšířeného kolegia zabezpečuje Sekretariát děkana fakulty. 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Rozšířené kolegium započne svou činnost v říjnu roku 2016. 
 
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění. 
 
 
V Praze dne 05. září 2016 
 
 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
     děkan 3. lékařské fakulty 


