Č.j. 7/8 - XXX /2016-2019 3. LF UK

Zápis z 3. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. března 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Různé

Zahájení - Mgr. Vácha
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu z 10. ledna 2017
Informace děkana
Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (AKA
přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx
Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx
2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx
Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková
Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková
Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů spojených
s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková
Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o
institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci
univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Informace o mimořádném zasedání AS 3. LF UK v týdnu mezi 20. – 29. květnem
2017 – Mgr. Vácha

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha.
Přítomno bylo 27 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Mgr. Vácha prezentoval dotaz pana děkana, zda by senát mohl na dnešním jednání projednat
a vydat stanovisko k novele Statutu 3. LF UK a Jednacího a volebního řádu AS 3. LF UK.
Protože však materiály nebyly senátorům k dispozici před jednáním, pan děkan vzal zpět svůj
dotaz a materiály budou projednávány na příštím (dubnovém) jednání AS 3. LF UK.
Ad 2) Schválení programu
K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.

Skrutátory byli určeni: doc. MUDr. Duška, student Renza
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. ledna 2017
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. ledna 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 10. ledna 2017 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
- Výsledek ankety v časopisu Týden – fakulta se podle kriterií umístila na 2. místě,
Nejlépe byla hodnocena Univerzita obrany, ostatní LF byly hodnoceny až za námi.
-

V letošním roce projevilo zájem o studium na naší fakultě nejvíc uchazečů od historie
fakulty – děkan přednesl konkrétní srovnávací čísla.

-

V létě proběhnou dislokační přesuny, uspořádání ústavů a laboratoří, někde dojde ke
sloučení, přibudou prostorové kapacity pro výzkum.

-

Fakulta ani FNKV nezískala letos žádný grant z AZV.

-

Je nutné připravit novelu předpisů: Statut 3. LF UK, Volební a jednací řád AS 3. LF
UK, Pravidla pro organizaci studia. Dále je potřeba připravit Jednací řád Vědecké rady
3. LF UK, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Všechny
předpisy musí být kompatibilní s předpisy UK a zákonem o VŠ. Můžeme mít drobné
odchylky, ale v zásadě se musíme držet vyšších dokumentů.

Diskuze:
Sychra – požadavek na nahlédnutí k plánu rozmístění místností.
Ad 5) Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách
přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx
Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo
zdravotnických školách – MUDr. Marx
Materiál byl senátorům poskytnut v elektronické podobě před jednáním. Zásadní změny
v pravidlech byly provedeny v loňském akademickém roce – došlo ke zpřísnění podmínek,
stanovil se průměr.
Fakultou vloni stanovený průměr (2,00) se ukázal jako velmi přísný. Kolegium děkana proto
navrhuje změnu – průměr nesmí být vyšší než 2,50. Počet žádostí do všech forem studia se
pohybuje cca kolem 8 uchazečů ročně. Připomínky a dotazy k projednávanému materiálu
nebyly uplatněny.
Diskuze :
Kantorová – jaký průměr mají ostatní LF. Byly domluveny mezi sebou. Do průměru se
počítají i opravné termíny – hodnocení číslem 4.
Diskuze: Trnka, Marx

Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu fakulty souhlasí s návrhem,
podmínek pro přijímání ke studiu dle § 49, odst. 3, zák. č. 111/98 Sb., pro akademický
rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 6) Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx
Projednávaný materiál obdrželi senátoři elektronickou poštou. Novelizoval se zákon o VŠ,
předpisy vysokých škol a jednotlivých fakult se musí přizpůsobit.
MUDr. Marx uvedl změny v přepisu, které je potřeba realizovat do předpisu z loňského roku.
Fakulta nebude mít zvláštní řád pro doktorská studia, budou součástí tohoto předpisu. Termín
pro vypisování v SISu.
Diskuze:
Renza, Marx, děkan, Trnka, Bernášková, Barabáš, Belal, Toušek
Děkan: od 1. ročníku je vyučována klinická medicína, cykly jsou zastaralé, pravidla upravuje
Studijní řád fakulty,
Záznamy o zkouškách se mají uchovávat 1 rok,
V čl. 17, odst. 11 – odstoupení od zkoušky před vytažením otázek – o oprávněnosti
odstoupení rozhodne předseda zkušební komise, zda důvody uzná a nebude zkoušku
klasifikovat známkou 4.
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK
a) v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh
Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh
na AS UK. – včetně změn
HLASOVÁNÍ:
26, 0, 0.
Ad 7) 2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx
MUDr. Marx. prezentoval údaje v grafech – upozornil na rozdíly – nárůsty a poklesy.
Přijímací zkoušky budou letos opět v Kongresovém centru na Pankráci.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK bere předložené statistiky o počtu zájemců o studium na fakultě na
vědomí.
Ad 8) Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková
Hospodaření skončilo jako vyrovnané, všechna čísla nasvědčují dobrému hospodaření. Ing.
Mužíková porovnala vzhled fakulty a jejich vnitřních prostor od roku 2004. Během
1. desetiletí bylo vybudováno několik pracovišť v SZŠ a SZÚ – fakulta se rozšiřuje, nejde
do útlumu.
Ohodnocení personálu – opět srovnání s rokem 2003 – průměrná mzda všech zaměstnanců -

uvedla jednotlivé nárůsty a zvýšení (profesoři, docenti, odborní asistenti).
Diskuze:
Duška – chybí simulační centrum na výuku – proti zahraničním fakultám.
Děkan – teď jsou v hledání vhodné prostory, které se již zdají reálné – není to ale zatím
dojednáno, proto nelze dnes podat bližší informace.
Původně nechtěla UK, aby byla centra na fakultách, ale jedno centrální centrum vzniklo na
Větrníku.
Vedení Univerzity opustilo myšlenku jednoho centrálního centra, fakulta má v tomto nyní
možnost rozhodovat a realizovat samostatně. Fakulta podala výzvy k finančním prostředkům
z Evropské unie.
Diskuze: nebyla
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, bod d) Statutu 3. lékařské fakulty schvaluje
předloženou zprávu o hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.
Ad 9) Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková
Ing. Mužíková sdělila, že letos není zatím známo, kolik finančních prostředků dostane fakulta
na programy PROGRES, vloni byla částka na PRVOUKy známa. Je možné pouze
předpokládat - že to bude na takové úrovni jako vloni.
V důsledku zvyšování počtu zahraničních studentů by měla fakulta zaznamenat i nárůst
finančních prostředků.
Dále Ing. Mužíková hovořila o připravovaných stavebních úpravách - zvýšení kapacity u
ostatních poslucháren jako bylo vloni realizováno v Syllabově posluchárně.
Diskuze: nebyla
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2017 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ:
26, 0, 0.
Ad 10) Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů
spojených s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková
Podle čl. 51 odst. 2 Statutu UK k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, které se týkají
prostor užívaných fakultou, je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu fakulty
(pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba nájmu nepřesahuje 5 let - pokud by
něco z toho bylo splněno, tak je zapotřebí předchozí vyjádření univerzitního senátu). Za
fakultu v této věci jedná děkan (opět, pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba
nájmu nepřesahuje 5 let).

Ing. Mužíková předložila Akademickému senátu 3. LF UK návrh, aby s firmou AV
GASTRO, která zajišťuje již dlouhou dobu provoz stravovacích prostor v hale děkanátu, byla
prodloužena nájemní smlouva, jejíž znění obdrželi senátoři e-mailem.
Firma vaří ve třech kuchyních, jídlo na fakultu dováží zde je ohříváno a podáváno. Kontrolu
provozu a činnosti firmy provádějí pravidelně doc. Dlouhý a doc. Kneidlová.
Diskuze: Trnka, Toušek
– dotaz na výši nájmu
– dotaz na spokojenost s kvalitou jídla.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
sloužících k podnikání a úhradě provozních nákladů spojených s jejich užíváním
s firmou AV GASTRO, s.r.o., Starostrašnická 151/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
HLASOVÁNÍ:
26, 0, 0.
Ad 11) Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci
žádosti o institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Ve dnech 24. 2. – 26. 2. 2017 proběhlo hlasování metodou per rollam, v němž senátoři vzali
předkládaný materiál na vědomí. Všichni hlasující s ním současně projevili souhlas.
Výsledkem hlasování: bylo 25 hlasů ano, žádný hlas nebyl proti,7 senátorů se zdrželo
(z toho 6 nehlasovalo).
Dr. Marx vysvětlil, proč je nutné vyjádření AS 3. LF UK: UK musí předložit soupis všech
oborů, které bude chtít akreditovat.
Diskuze:
Trnka, děkan – jeden medicínský obor – toto téma není úplně zavřené a stálo by to za nějaký
posun směrem dopředu.
Závěr:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, bod a) – návrhy studijních programů
uskutečňovaných na fakultě bere na vědomí předložený „Návrh předpokládaných
oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o institucionální akreditaci“.
26, 0, 0.
Ad 12) Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci
univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Ve dnech 22. 2. – 28. 2. 2017 proběhlo hlasování per rollam. Výsledkem hlasování bylo
29 ano, žádný hlas nebyl proti, 3 se zdrželi (z toho 2 nehlasovali).
Diskuze:
nebyla

Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s č. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty UK souhlasí
s předloženým návrhem na „Rozdělení finančních prostředků pro institucionální
podporu vědy v rámci univerzitních programů PROGRES“.
Hlasování:
26, 0, 0.
Různé:
- Vácha – poděkování Trimedu za organizaci plesu,
- Vácha – Marx: upozornili na skutečnost, že bude zřejmě nutné svolat AS 3. LF UK i
v týdnu mezi 20. a 29. květnem kvůli očekávaným změnám požadovaným UK
v novelizovaných předpisech fakulty, na nichž se pracuje. Připomínky UK je nutné
vypořádat v předpisech a odsouhlasit do termínu jednání AS UK.
- Vácha – na dubnovém zasedání se bude schvalovat novela Statutu 3. LF UK a
Volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK, případně další předpisy, účast senátorů je
nutná, aby byl senát usnášeníschopný.
- Vácha – představil studentku Magdu Novákovou, která překládá studentům
anglického kurikula, poděkoval za tuto činnost.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 18. dubna 2017 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká
15. 3. 2017
Korektura:
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer

