Č.j. 7/8 - XXX /2016 - 2019 3. LF UK
Zápis ze 6. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 13. června 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení
schopný.

Ad 2) Schválení programu

Program byl doplněn o bod č. 10) Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März –
ředitel Karlovarské krajské nemocnice - nástup za odstoupivšího prim. Hulínského
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení - Mgr. Vácha
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu z 9. května 2017
Informace děkana
Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě nutné projednat
MUDr. Marx
Schváleno: Statut 3. LF UK, Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Volební
řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK
Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019MUDr. Marx
Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx
Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský
Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha
Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März – nástup za odstoupivšího
prim. Hulínského

Skrutátory byli určeni: za studenty: Alžběta Kantorová, za akademickou obec: doc. Duška
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání po doplnění o bod 10) tichým souhlasem bez připomínek.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017

Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. (především volba děkana a odsouhlasení
další mzdy). Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Závěr:
Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
-

-

-

věci a události, které reprezentují fakultu navenek i dovnitř,
Vinohradská Trojka – charitativní běh (běžecký závod), poděkování všem, kdo se na
organizaci závodu podíleli, vybrané finance budou použity na nemocnici v Keni,
akce „Parník“ – poděkování za organizaci akce,
stále více studentů se hlásí ke studiu a to jak z řad českých studentů, tak ze zahraničí,
akce „kulový blesk“ – stěhovací a přesouvací akce v rámci budovy a na děkanátu –
podepsané výběrové řízení na část stavebních úprav, veškeré úpravy této části se plánují dokončit do konce zimního semestru, menší stavební úpravy (malování, podlahy
apod.) budou dokončeny na přelomu září/října 2017 – před začátkem nového akad. roku 2017/2018,
žádost z řad studentů: posun stěny v rámci prostor studentského spolku – děkan odpověděl, že je potřeba zjistit, zda se jedná o nosnou konstrukci (pak by posun nebyl
možný z důvodu porušení statiky) či nenosnou příčku, pak by bylo možné o posunu
uvažovat,
důvod a cíl přesunu: ke svěřeným prostorům fakulty je potřeba se zachovat nejen přátelsky, aby se zde studentům líbilo, ale také hlavně ekonomicky – maximální využití
prostor pro výuku.

Diskuze: prof. Anděl, doc. Polák, doc. Trnka, Metoděj Renza
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5) Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě
nutné projednat MUDr. Marx

-

Schváleno: Statut 3. LF UK, Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Volební řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF
UK
Proděkan Marx poděkoval všem, kdo se podíleli na finalizaci úprav – Josef Fontana,
Metoděj Renza, Tomáš Sychra, MUDr. Marx, Mgr.. Vácha, Petr Michenka
Schváleno – Statut 3. lékařské fakulty UK, Jednací řád Akademické senátu 3. LF UK,
Volební řád Akademického senátu 3. LF UK, Disciplinární řád 3. LF UK, Pravidla
pro organizaci studia na 3. LF UK.

Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace o schválených předpisech na RUK na vědomí.

Ad 6) Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický
rok 2018/2019- MUDr. Marx
-

bez přijímacích zkoušek do anglického kurikula - do 10 studentů (obyčejně 5 finálně
uspěje u přijímacího řízení)
u přijímacích zkoušek – Fyzioterapie stejné podmínky jako u Všeobecného lékařství.

Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl
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Usnesení:
AS 3. LF UK
souhlasí v souladu s ustanovení § 27, odst. 1, písm. e) zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 7)

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s finálními úpravami v Pravidlech pro přiznávání
stipendií .
Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl
Usnesení:
AS 3. LF UK
a)
souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým
materiálem,
b)
ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem
předložili materiál ke schválení na AS UK.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.
Ad 8) Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský
Prof. Widimský seznámil přítomné senátory s konečnými úpravami v Jednacím řádku VR
3. LF UK.
Diskuze: nebyla
Usnesení:
AS 3. LF UK
a)
souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým
materiálem,
b)
ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem
předložili materiál ke schválení na AS UK.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.
Ad 9) Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha
- Důležitý bod zasedání – vyhlášení voleb děkana na funkční období
01.02.2018-31.01.2022
- Návrh kandidátů na funkci děkana – možnost podání až do 25.09.2017 – do 15. hod.
(včetně)
- Písemná forma – jméno kandidáta včetně titulů, pracoviště kandidáta, jména a podpisy
dokumentující splnění podmínek podle Jednacího řádu AS 3.LF UK (čl. 15, odst.1)
- Další náležitosti – k návrhu náleží – písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
stručné CV navrhovaného + charakteristika působení na univerzitě, stručné teze volebního programu navrhovaného,
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-

možnost podání ode dne vyhlášení voleb (13.06.2017 – zasedání AS 3. LF UK) – zapisovateli – ing. Sádecké (podatelna, dveře č. 107), kterýmkoliv členem AS či skupinou nejméně 20 členů akademické obce – do 25.09.2017 do 15. hod.

-

Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům – písemná forma – nejpozději 21 dní před volbami (zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK) – nejpozději do
04.10.2017.

-

První zasedání AS 3. LF UK v novém akad. roce 2017/2018 – 10.10.2017 od 14:30.

-

Představení kandidátů – volební kampaň – zasedání Akademické obce – Syllabova posluchárna – 17.10.2017 od 14:30 v Syllabově posluchárně.

-

Termín a místo volby kandidáta na děkana – zasedání AS 3. LF UK v sále prof. Königové (č.223, 2.NP) – 25.10.2017 od 14:30.

Diskuze: Mgr. Vácha
Usnesení:
AS 3. LF UK
1. v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Akademického senátu 3. LF UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana na 25. října 2017 ve 14,30 hodin v sále Radany
Königové,
2. určuje termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období
2018 – 2022 na veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 17. října 2017 ve
14,30 hodin v Syllabově posluchárně,
3. ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 10) Doplnění Vědecké rady 3. LF UK o ředitele Karlovarské nemocnice - MUDr. Josef Märze za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymburské nemocnice.

Prof. Widimský představil spolu s prof. Andělem kandidáta – MUDr. Josefa Märze (ředitele
Karlovarské nemocnice) na nového člena VR 3. LF UK za dosavadního člena VR 3. LF UK
prim. Hulínského, který z osobních důvodů rezignoval na funkci člena VR 3. LF UK.
Diskuze: prof. Widimský, prof. Anděl
Schválená hlasovací komise: předseda prof. Gürlich, členové doc. MUDr. Polák, Metoděj
Renza.
HLASOVÁNÍ o členství MUDr. Märze ve VR 3. LF UK: : 20 - 0- 6.
(20 kladných hlasů a 6 neplatných)
Usnesení:
AS 3. LF UK
souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, bod f) s přijetím ředitele Karlovarské nemocnice – MUDr. Josef Märze za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymburské nemocnice za člena Vědecké rady 3. LF UK.
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RŮZNÉ:
(1) řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – jako vždy v průběhu června byli hlasováním schváleni zástupci – předsednictvo senátu (Mgr. Vácha, doc. Votava a
David Lauer)
Usnesení:
AS 3. LF UK
pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení neodkladných
úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto situacích předloží pověření
zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání (10. 10. 2017).
HLASOVÁNÍ: 23, 0, 3.
(2) Pár slov, rozloučení a vzpomínka na zesnulého prof. MUDr. Horáka – Mgr. Vácha
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 10.10.2017 od
14:30 v zasedacím sále Radany Königové.

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

Zapsala: Jana Skálová
14. 6. 2017
Korekturu s vedením AS 3. LF UK (Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer) provedla
Ing. Sádecká
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