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Zápis 69. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 3.9.2020 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Arenbergerová, doc. Duška, 

doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, Dr. Vácha, prof. Anděl, K. Grygarová 

Omluveni: dr. Marx 

 

1. Schválení zápisu z 27.8.2020 – bez připomínek. 

2. Proděkan Duška informoval o přípravě zahájení simulační výuky. 

3. Proděkan Polák informoval o přípravě Institucionálního programu pro VVŠ 2021 a Programu 

na podporu strategického řízení VŠ 2022-5. Po došlých celofakultních návrzích od členů 

kolegia budou vyzváni i přednostové pracovišť k zaslání dalších návrhů. 

4. Proděkanka Arenbergerová informovala o možnostech využití Kampusu Hybernská. 

5. Po podrobné diskuzi aktuální situace členové kolegia navrhli a schválili následující opatření 

k prevenci infekce koronavirem SARS-CoV-2: (a) povinné používání roušek v prostorách 

fakulty, (b) zákaz vstupu / pobytu v prostorách fakulty všem osobám s příznaky infekčního 

onemocnění, (c) podporu pro vyšetření zaměstnanců fakulty na SARS-CoV-2 v situaci, kdy 

pracovník má příznaky, ale jeho lékař toto vyšetření neindikoval, (d) možnost využívat home 

office pokud to neomezí provoz příslušného pracoviště. Tato opatření budou platit od zítra, 

4.9.2020 a bude ještě dnes upřesněna příkazem děkana. 

6. Děkan předložil členům kolegia k diskuzi dopis přednostky Ústavu histologie a embryologie 

as. Hubičkové, požadující pro zaměstnance s plným úvazkem a místem práce na fakultě 

přednostní parkování před budovou fakulty. Děkan i všichni členové kolegia plně chápou 

aktuální situaci, kdy Praha 10 zavedla nově „modré zóny“ a parkování v okolí fakulty se tak 

stalo nemožným či velmi nákladným. Nicméně počet míst na parkovišti před budovou A je 

pouze 32 a zaměstnanců fakulty je cca 30x více. Po dlouhé diskuzi bylo přijato následující 

řešení včetně výhledu do budoucna: 

- Fakulta zajistí vjezd na parkoviště tak, aby rozpoznával konkrétní pracovníky fakulty 

(např. podle zaměstnaneckých karet) 

- Vjezd bude umožněn pouze těm pracovníkům, kteří splňují obě tyto podmínky: (a) na 

3.LF UK mají úvazek 1,0 (včetně grantů), (b) místo výkonu práce (židle a pracovní stůl) se 

nachází v budově A nebo B nebo X. 

- Všichni pracovníci, kteří obě podmínky splňují, budou vyzváni k zaplacení ročního 

poplatku shodného s poplatkem za roční parkování FNKV (t.č. je to 1500 Kč / rok, pokud 

FNKV poplatek zvýší, zvýší ho adekvátně i fakulta – důvodem je, aby nebylo parkování 

v jednom ze sousedních areálů výhodnější než ve druhém). 

- Pracovníci před zaplacením tohoto poplatku budou informováni, že jeho zaplacení 

neskýtá nárok na parkování v situaci, kdy je již parkoviště plné („first come, first served“ 

systém). 

- Ze 32 míst bude jedno vyhrazeno pro děkana fakulty (případně v jeho nepřítomnosti pro 

zastupujícího proděkana), jedno pro služební vozidlo fakulty a jedno pro osoby se 

zdravotním postižením nebo návštěvníky předem tajemnici fakulty ohlášené. 

- Děkan po dohodě s ředitelem IPVZ zajistil 5 parkovacích míst pro zaměstnance fakulty 

v areálu IPVZ. Tajemnice tuto možnost zaměstnancům nabídla a dle jejího sdělení zájem 

projevilo 5 pracovníků. Tito nebudou po realizaci výše uvedeného opatření mít nárok na 

vjezd na parkoviště fakultní, ale parkování v areálu IPVZ budou mít bezplatně. 

- Děkan rovněž dohodl s ředitelem SZÚ, že pracovníci fakulty, kteří mají místo výkonu 

práce v SZÚ mohou parkovat v areálu SZÚ. 
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- Vedení fakulty jednoznačně podporuje dopravu šetrnou k životnímu prostředí, a proto 

bude hledat prostor, kde umožnit bezpečné ukládání jízdních kol zaměstnanců a 

studentů v budově A nebo B. 

- V delším časovém horizontu vedení fakulty zváží možnosti extenze současného 

parkoviště (např. v rámci rekonstrukce budovy B) 

- Současně v delším časovém horizontu vedení fakulty zváží možnost stavby parkovacího 

domu pro kola zaměstnanců a studentů, což však vyžaduje již investici cca 7-10 mil. Kč a 

pro tu je nutno hledat projektové financování, takovou investici nelze t.č. realizovat 

z prostředků fakulty. 

 

Doc. Polák 

 Investiční aktivity pro rok 2021 byly pro potřeby RUK aktualizovány. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


