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Zápis 78. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 25.2.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák (on-line), prof. Anděl (on-line), 

doc. Arenbergerová (on-line), dr. Vácha, doc. Duška, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová 

Omluveni: doc. Dlouhý  

 

1. Schválení zápisu z 28.1.2021 

2. Tajemnice fakulty seznámila členy KD s výsledky hospodaření za rok 2020. Výsledek byl 

schválen bez připomínek. 

3. Tajemnice fakulty a proděkan Polák seznámili členy KD o aktuálním vývoji plánů na rozvoje 

prostor: rekonstrukce budovy B a nástavbu poslucháren v budově A. Objemová studie 

budovy B bude dokončena do 28.2.2021, následně bude projednána děkanem fakulty 

s rektorem UK a poté bude zahájena příprava VŘ na projekt. Současně bude připravován 

projekt na nástavbu poslucháren v budově A. Tato nástavba musí být dokončena před 

začátkem rekonstrukce budovy B, aby do nástavby bylo možno dočasně umístit provozy 

z budovy B na dobu několika let její zásadní rekonstrukce (ev. jejího zbourání a výstavby nové 

budovy B). Časový harmonogram bude upřesněn, předpokládá se, že nástavba poslucháren 

by mohla být dokončena v r. 2024-5 a poté by mohly být zahájeny práce na budově B. 

4. Tajemnice fakulty informovala o tom, že klimatizace budovy A bude realizována v létě t.r. 

5. Děkan představil členům KD konečnou verzi seznamu vědních oblastí pro program 

institucionálního výzkumu UK „Cooperatio“ a informoval o krocích, které budou následovat 

poté, až VR UK tyto vědní oblasti schválí, což se očekává 25.2. odpoledne. Další kroky bude 

děkan koordinovat s děkany ostatních čtyř LF UK a směrem dovnitř fakulty s proděkanem 

Duškou a ostatními členy KD. 

6. Proděkan Marx informoval o zahájení výuky v letním semestru a o vývoji přihlášek ke studiu. 

7. Proděkan Polák seznámil členy KD se současnými pravidly pro stanovení výše režie z různých 

projektů. Členové KD se shodují, že standardní by měla být režie („overhead“) z projektových 

prostředků ve výši 20%, ve výjimečných případech by mohla být nižší, ne však pod 10%. 

Z této režie fakulta pokrývá související administrativní a personální náklady a alikvotní část 

souvisejících nepřímých nákladů na provoz budov, přístrojů a informačních systémů. 

8. Proděkan Duška informoval o tom, že dosud došly dvě žádosti o Donatio FMT. 

9. KD souhlasí s návrhem proděkana Marxe na složení Disciplinární komise: MUDr. David Marx, 
Ph., doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. David 
Lauer, Filip Otepka, Kassandra Beltran, náhradníci: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., MUDr. 
Josef Fontana, Klára Geierová, Paulo Manuel Sousa Palma. 

10. Členové KD podpořili návrh děkana na povinné používání respirátorů FFP2 ve všech vnitřních 

prostorách fakulty. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Služební cesta: Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D. – KD schválilo  

Dr. Marx 

 Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 7.-9.6.2021. Proděkan Marx požádal, aby na tyto dny 

nebyly vypisovány termíny zkoušek. Akademičtí pracovníci se budou podílet na zajištění 

konání přijímacích zkoušek. 
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 Proděkan Marx informoval členy kolegia děkana o proběhlém disciplinárním řízení.  

 Proděkan Marx informoval členy kolegia děkana o začátku výuky podle nové akreditace, a to 

od nového akademického roku. 

 Na příštím zasedání KD bude představen nový Lokbook, a to v elektronické formě. 

 

Dr. Vácha 

 Termín zasedání AS 3. LF UK – 9.3.2021. 

 

Prof. Šlamberová 

 Cena Miloslava Petruska – fakulta nebude nominovat žádného kandidáta 

 Proděkanka Šlamberová požádala o rozhodnutí, zda fakulta bude hradit Kurz odborné 

přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektu pokusů (VŠ) pro ty, kteří osvědčení o absolvování budou potřebovat (výběr osob 

bude podle pravidel, která specifikoval doc. Vaculín).  Cena jednoho školení je cca 1600,- Kč. 

KD souhlasí. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa seznámil členy kolegia děkana s plánem habilitačních řízení a řízení 

jmenování profesorem na nejbližší období.  

 Příští VR 3. LF UK se uskuteční 4.3.2021. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice fakulty požádala všechny proděkany o přípravu podkladů pro výroční zprávu 2020 

a součinnost s Ing. Reichlovou, která bude její přípravu koordinovat. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 


