
Zápis 40. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 18.7.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, doc. Polák, prof. Anděl, Dr. Vácha, Doc. Arenbergerová, prof. 

Džupa, prof. Šlamberová, Dr. Marx, JUDr. Mužíková 

Omluveni: doc. Dlouhý, T. Sychra 

1. Byl schválen zápis ze 20.6.2019. 

2. Děkan informoval o schválení převodu budovy č. 19 vládou ČR dne 1.7.2019 a o podání návrhu 

na zápis do katastru nemovitostí ředitelem SZÚ dne 17.7.2019. 

3. Kolegium jednalo o budoucím využití budovy č. 19 včetně jejího nového označení. Bylo 
rozhodnuto, že budova ponese nově označení „Univerzita Karlova – 3.lékařská fakulta. Budova 
B.“ Současná budova fakulty bude nyní označována jako „Budova A“. 

4. Děkan informoval o jednání s kvestorkou UK, která vyjádřila podporu myšlence použít finanční 
prostředky původně uvažované pro nástavbu poslucháren na budově A k rekonstrukci budovy 
B tak, aby lépe vyhovovala potřebám fakultní výuky. 

5. Proděkan Polák a tajemnice představili plán investičních aktivit fakulty od roku 2020. 
6. Proděkan Marx informoval o přijímacím řízení. 
7. Kolegium děkana projednalo problematiku fakultních laboratoří ve vztahu k vyšetřování 

vzorků pacientů ze zdravotních zařízení. Podle sdělení vedoucích laboratoří žádné výsledky 
nejsou poskytovány zdravotnickým zařízením a jedná se výhradně o vyšetření v rámci 
konkrétních výzkumných projektů a poskytnuté vzorky jsou podloženy informovanými 
souhlasy všech pacientů. Za to vždy odpovídá řešitel příslušného projektu. 
Kolegium děkana pověřilo proděkana Dušku, aby prověřil formální aspekty chodu těchto 
laboratoří. 

8. Děkan informoval o jednání společné komise ředitele a děkana pro interní kliniky. Diskutovány 
jsou tři varianty koncepčního řešení: (a) spojení I. a II. interní kliniky se současným výrazným 
posílením samostatnosti oborových divizí, (b) zachování status quo, (c) vznik více malých úzce 
oborově zaměřených klinik. 

9. Děkan informoval o nové smlouvě 3.LF UK s Thomayerovou nemocnicí. 
10. Proděkan Duška informoval o přípravě nové Směrnice týkající se přístrojů na 3. LF UK.  Konečný 

návrh by měl být hotov do konce července 2019. 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka přednesla návrh dr. Zvoníčkové o úhradu části nákladů na cvičení pro některé 
zaměstnance fakulty. Děkan a členové kolegia děkana žádost zamítli. 

 Služební cesty – předložené služební cesty byly schváleny. 

 Proděkanka informovala o výši ukazatele D a stavu čerpání.  

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o 16. ročníku Mezinárodní lékařské postgraduální konference (21.-
22.11.2019) a účasti za 3. LF UK. 

 Cena MŠMT za vědeckou činnost – návrh: doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. 

 Cena Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní dílo – návrh: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 

 Cena Františka Běhounka – návrh: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

 Proděkanka informovala o návrhu úpravy opatření děkana týkající se odměn školitelům 
a i studentům DSP.   

  



Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízeních a řízeních 
jmenování profesorem. 

 Proděkan informoval o Rozhodnutí o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke 
jmenování profesorem v oboru Dermatovenerologie, a to na 5 let. 

 
JUDr. Mužíková 
 

 Členové kolegia děkana diskutovali o administrativním zajištění zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a shodli se, že je nezbytné dodržovat Směrnici děkana č. 3/2016, 
zejména bod. č. 7 („…odpovědnost řešitele, koordinátora nebo příslušného vedoucího 
oddělení děkanátů za jednotlivá administrativní a organizační jednání…“). V souladu 
s Organizačním řádem 3. LF UK Oddělení rozvoje 3. LF UK poskytuje metodickou podporu 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 
 

 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


