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Zápis 9. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 26.5.2022 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa (on-line), prof. Šlamberová, prof. Malíková, doc. 
Trnka, Dr. Vácha, dr. Marx doc. Dlouhý, K. Grygarová (on-line) 
Omluveni: doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková 

 

1. Schválení zápisu z 5.5.2022 

2. Proděkan Marx informoval o přípravě přijímacích zkoušek 

3. Proděkanka Malíková dopracovala návrh znění Kariérního řádu. Proděkan Marx dal podnět 

k diskuzi o tom, zda dokument vydat jako vnitřní předpis nebo jako metodické doporučení. 

V případě vydání ve formě vnitřního předpisu fakulty doporučil zestručnění textu. Tato 

otázka bude diskutována na příštím KD, mezitím se sejdou oba uvedení proděkani s děkanem 

k podrobné diskuzi nad dokumentem. 

4. Děkan seznámil členy kolegia s analýzou příjmů a nákladů fakulty na vědu. Proděkan Duška 

doporučil analýzu doplnit o příjem fakulty z režie grantových projektů. 

5. Děkan informoval členy KD o jednání RKR 23.5. 

6. Proděkan Trnka informoval o přípravě OP JAK na vedení UK. 

7. Doc. Polák v souvislosti se svými povinnostmi ve vedení UK požádal o uvolnění z funkce 

garanta magisterského studijního programu „všeobecné lékařství“. Děkan navrhl na tuto 

funkci doc. J. Trnku, kolegium souhlasí. Proděkan Marx zajistí administrativní dopracování 

této změny. 

8. Proděkan Džupa informoval o nárůstu výdajů na elektronické informační zdroje. Členové KD 

se jednoznačně vyjádřili proti navyšování výdajů fakulty na EIZ. Po diskuzi bylo přijato toto 

stanovisko: do konce roku 2026 fakulta nebude zvyšovat objem prostředků nad 2,3 mil. Kč 

ročně. Při zvyšování cen EIZ tedy velmi pravděpodobně fakulta přistoupí k významnému 

omezení jejich počtu. EIZ potřebné nad tento finanční rámec si budou muset akademičtí 

pracovníci zajistit jinak (např. z vlastních grantových prostředků). 

9. Proděkanka Malíková připravila směrnici o sociálním fondu, kolegium souhlasí. 

10. Děkan informoval o souhlasu Správní rady UK s koupí budovy č. 10 v areálu SZÚ od p. 

Prokopce. 

11. Proděkani Šlamberová a Trnka seznámili členy KD o předpokládaném nárůstu výdajů na 

opravu střechy budovy Karlov v souvislosti se vznikem dvou větších učeben v podkroví a 

z toho vyplývajícími požadavky na úpravy podle požárních předpisů. Rekonstrukce střechy (a 

též pláště) budovy Ke Karlovu přesahují finanční možnosti běžného rozpočtu fakulty a její 

realizace předpokládá dotaci ze státního rozpočtu či zdrojů EU cestou UK. V plánu obě tyto 

investice jsou, není však dosud jisté, ve kterém roce budou finanční prostředky k dispozici. Po 

diskuzi KD přijalo toto stanovisko: (a) Navržené vnitřní úpravy podkroví budovy Ke Karlovu 

jsou účelné a vhodné. (b) Fakulta navrhne spojení obou projektů (rekonstrukce střechy a 

pláště budovy Ke Karlovu) do jednoho projektu. (c) Fakulta tyto projekty nebude realizovat, 

pokud na ně nedostane dotační prostředky v plném rozsahu. (d) V případě získání prostředků 

ve formě dotace, avšak ve výši, která v době realizace nepokryje veškeré náklady, bude 

projekt redukován tak, aby se jeho realizace pokryla výhradně z dotace (např. by se 

nerekonstruoval celý plášť budovy apod.). Konečné rozhodnutí samozřejmě bude záviset na 

dostupnosti a výši finančních prostředků a na souhlasu vedení UK a MŠMT. 

12. Děkan informoval o přípravě Memoranda o výzkumné spolupráci s FNKV. 
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13. Děkan informoval o tom, že 4 výzkumné skupiny na fakultě (vedoucí: Polák, Gojda, Moťovská, 

Čurila) získaly finanční prostředky z Národního plánu obnovy – podprojektu „CarDia“, který 

bude zahájen 1.6.2022. 

14. Proděkan Marx informoval o termínech promocí mgr. 13.7. a 1.11. a o termínu imatrikulací 

10.10. 

15. Proděkanka Šlamberová a K. Grygarová informovaly o průběhu SVK. 

16. Mgr. Vácha informoval o tom, že byl jmenován předsedou Etické komise UK. 

17. Proděkan Trnka informoval o výběru administrátora architektonické soutěže na projekt nové 

budovy B. Soutěž bude vyhlášena v průběhu roku 2022. 

18. Proděkan Trnka informoval o plánu na rekonstrukci obou výtahů v budově A. Předpokládá se 

rekonstrukce (výměna) obou výtahů s tím, že jeden z nich bude zvětšen proti současnému 

stavu. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan Džupa informoval o zasedání Ediční komise UK – ediční plán pro letošní rok je 

schválen s tím, že je možné žádat o jeho doplnění. 

 Proděkan Džupa informoval o HŘ a JŘ na nejbližší VR 3. LF UK. 

Dr. Marx 

 Náhradní přijímací zkoušky se uskuteční 2.7.2022 (ČJ) a 11.7.2022 (AJ). 

Doc. Duška 

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana se žádostí doc. O´Leary (Ústav lékařské genetiky 3. 

LF UK) o podání žádosti o grant do Chan Zuckerberg Science Initiative. Děkan a KD souhlasí. 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka Šlamberová informovala o výběru a nejlepších kandidátů na aktuálně vyhlášené 

ceny. 

Prof. Malíková 

 Karta Multisport bude pro zaměstnance aktivní od 1.6.2022. 

 Proděkanka Malíková informovala o přípravě příručky pro nové zaměstnance (info o fakultě, 

benefitech…). Návrh bude předložen členům kolegia děkana k diskusi a připomínkám. 

Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK – 14.6.2022 

Doc. Dlouhý 

 Fakulta má připravenu smlouvu o spolupráci (specializační vzdělávání) s Jihočeské 

nemocnice, a.s., která bude předložena děkanovi k podpisu. 

 Příprava akreditace nového studijního programu pokračuje tak, aby návrh mohl být 

předložen AS 3. LF UK a VR 3. LF UK. 

 Služební cesty – předložené služební cesty byly schváleny. 
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Dr. Marx 

 Zdravotnická pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na Hlavním nádraží v Praze končí 31.5.2022. 

Studenti, kteří takto pomáhají, budou moci pomáhat v nově připravovaném centru 

v Malešicích. Děkan a členové kolegia děkana všem dobrovolníkům poděkovali za pomoc. 

 Proděkan Marx předložil členům kolegia děkana žádost o sportovní stipendium studenta 2. 

ročníku (sportovní disciplína: orientační běh). KD doporučilo studentovi podat žádost znovu, 

jakmile se bude účastnit závodů i jako reprezentant 3. LF UK. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský, DrSc. 

  

 

 

 

 

 


