Č.j. 7/8 - XXX /2016-2019 3. LF UK

Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 25. května 2017 ve 14,30
hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
Zahájení - Mgr. Vácha
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu z 9. května 2017
4.
Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha
Různé

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 22 senátorů, senát byl usnášení
schopný.

Ad 2) Schválení programu
K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly
vzneseny žádné připomínky. Mgr. Vácha seznámil senátorky a senátory s požadavkem
tajemnice fakulty Ing. Mužíkové o zařazení bodu „Výplata další mzdy“ do dnešního
programu. Senátorky a senátoři odsouhlasili rozšíření programu o požadovaný bod tichým
souhlasem. Bod byl zařazen jako č. 5.
Skrutátory byli určeni: Slezák, Džupa.
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod 5) tichým
souhlasem bez připomínek.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni
senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha
Novelu statutu 3. LF UK uvedl pan děkan. Sdělil, že první verzi nám Legislativní komise
UK vrátila a museli jsme akceptovat připomínky, jako např.

a) čl. 9 – volby do Akademického senátu – chtěli jsme 30% účasti, AS UK nám to vrátil, je to
proti všeobecným právům, museli jsme to vyškrtnout,
b) chceme doplnit „vzdělávací činnost“,
c) smlouvy: smlouvy na dobu určitou – protizákonné – pracovní poměr profesorů a docentů se
sjednává na dobu neurčitou,
změny jsou vyznačeny v materiálu, který všichni senátoři dostali v předstihu e-mailem.
Diskuze:
Usnesení:
AS 3. LF UK
a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, bod b) předložený nový Statut
3. lékařské fakulty UK bez připomínek,
b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby společně s děkanem fakulty předložili materiál
ke schválení AS UK.
Hlasování: 22, 0, 0.
MUDr. Josef Fontana, člen Legislativním komise AS UK, seznámil senátory se stavem
projednávání námi předložených vnitřních předpisů:
a) Pravidla pro organizaci studia, Jednací řád AS 3. LF UK, Volební řád AS 3. LF UK na RUK zkontrolovali zapracování připomínek, příští pátek by mohlo být projednání na
jednání AS UK,
b) Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK - projedná Legislativní komise 29. 5. příp.
1. 6.,
c) Jednací řád Vědecké rady – vznesena jedna zásadní připomínka – stanovisko bude asi
nesouhlasné, budeme muset upravit. Nové projednání v našem senátu.

Ad 5) Výplata další mzdy
Ing. Mužíková – citovala mzdový předpis. Vysvětlila, co je to další mzda. Je nenároková,
může být vyplacena pracovníkům, pokud má organizace peníze a pokud zaměstnanci splňují
podmínky pro vyplacení. Jde o plat ve 100% výši.
Výplatu další mzdy řeší mzdový předpis UK ve svém čl. 16, odst. 1 a 6, který uvádí: „o tom,
zda na fakultě bude vyplacena další mzda podle odst. 1, rozhodne po vyjádření akademického
senátu fakulty děkan.
Diskuze: Sychra, Mužíková
Usnesení:
AS 3. LF UK doporučuje děkanovi fakulty ve smyslu čl. 16, odst. 6 Mzdového předpisu
UK vyplatit další mzdu ve výši 100% zaměstnancům fakulty, kteří splňují předepsané
záležitosti, ve mzdě za květen 2017.
Hlasování: 21, 0, 0.

Různé
Mgr. Vácha poděkoval studentům, kteří se podíleli na zorganizování velmi vydařené akce
„Parník“.
Příští zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý 13. června
v konferenčním sále Radany Königové, dveře š. 223, děkanát ve 14,30 hodin.
Účast senátorek a senátorů je nezbytná, neboť na tomto jednání je nutné vyhlásit
podmínky a program volby děkana na příští volební období.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK

Korektura:
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, David Lauer
V Praze 30. května 2017

