Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 3. 4. 2017.
Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Josef Borovka
Pavel Borský

Tomáš Filipský
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Omluveni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Dominika Černá
Filip Kulhánek
Matěj Samec
Tereza Zajebalová

Neomluveni:
Georgina Krüger
Kishan Patel

Petr Smolák
Filip Toman

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jana Počarovská
Ing. Eva Faistová
Ing. Iveta Malečková
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF (17 zaměstnanců, 4
studenti). V průběhu jednání se dostavil další 1 člen AS.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a
hosty. Informoval členy akademického senátu, že na žádost prof. MUDr. V. Paličky, CSc., dr.
h. c. bude bod č. 6) Změna ve funkci proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy přesunut
za bod č. 10) Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok
2017/2018.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 16/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. O.
Rejtarovou a J. Borovku.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 21
Usnesení přijato
3. Schválení programu
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 6. 3. 2017
Termín zasedání AS LF
Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
Vývoj hospodaření LF UK v roce 2016
Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2017
9. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2017/2018
10. Změna ve funkci proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Informace z RVŠ
14. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 17/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
dne 3. 4. 2017.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 21
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 6. 3. 2017
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 18/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 6.
3. 2017.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 21
Usnesení přijato
5. Termín zasedání AS LF
Předsednictvo navrhuje, na základě žádosti vedení fakulty, termín příštího zasedání
24. 4. 2017.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 19/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termín příštího
zasedání AS LF 24. 4. 2017.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
6. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
Předkládají:

proděkani

doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc.,
prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D.,
doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.

Na základě změněných pravidel jsme povinni nejprve předložit návrh podmínek
přijímacího řízení do všech studijních programů Odboru pro studium a záležitosti studentů
RUK k vyjádření, zda navržené podmínky neodporují předpisům. Teprve na základě souhlasu
lze podmínky přijímacího řízení schválit na jednání Akademického senátu fakulty.
Předkládáme proto návrh k předběžnému projednání Akademickému senátu, abychom
doporučené podmínky zadali do příslušné databáze k posouzení na rektorátu a teprve po jejich
doporučeních předložili Akademickému senátu ke schválení.
A) BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – OŠETŘOVATELSTVÍ,
VŠEOBECNÁ SESTRA TŘÍLETÁ PREZENČNÍ FORMA STUDIA

OBOR

Podmínky jsou navrženy ve stejné podobě jako v předchozích letech.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
• umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
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v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči/ky podávají přihlášku pouze elektronickou formou; netisknou ji a neposílají poštou
na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2018,
ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 600,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímacího řízení: 18. 6. 2018
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 25. 6. 2018
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 20/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní
program Ošetřovatelství pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK.
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 3 Přítomno: 22
Usnesení přijato
B) MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
Předkládáme dvě varianty k posouzení:
a) přijetí určitého počtu uchazečů bez přijímací zkoušky
b) přijetí pouze na základě přijímací zkoušky
a) Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan fakulty přijme bez přijímací zkoušky maximálně 90 nejlepších uchazečů/ek do
programu Všeobecné lékařství a 18 uchazečů/ek do programu Zubní lékařství. O přijetí bez
přijímací zkoušky mohou požádat uchazeči/ky, kteří splní následující podmínky:
1. Uchazeč/ka musí být po celou dobu studia střední školy žákem denní formy vzdělávání
na střední škole v České republice zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a ve školním roce 2017/2018 ukončit střední vzdělání maturitní zkouškou.
2. Aritmetický průměr všech známek musí být do hodnoty 1,100 včetně. U čtyřletých
středních škol se započítává průměr z konečných vysvědčení za 1. – 3. ročník a za pololetí
4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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roky studia. Průměr se počítá ze všech známek včetně nepovinných předmětů bez
známky za chování.
3. Uchazeč/ka musí absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika, chemie,
matematika – v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.
Spolu s přihláškou je třeba doložit do 28. 2. 2018:
• žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (stačí zaškrtnout v el. přihlášce)
• úředně ověřené kopie vysvědčení
Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení,
podepsat a zaslat poštou na fakultu. Pokud uchazeč nedoloží stanovené přílohy k přihlášce v
termínu do 28. 2. 2018, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška
nebyla podána. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2.
2018, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
Podle kritéria uvedeného v bodě 2. bude vytvořeno pořadí a uchazeči/ky o studium do výše
stanoveného počtu pro přijetí budou přijati ke studiu. Uchazeč/ka bude písemně vyrozuměn/a
před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl/a podmínkám
přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude přizván/a k přijímací zkoušce.
Podmínky viz níže.
Podmínky pro přijetí na základě přijímací zkoušky jsou vypsány shodně pro obě
varianty a) a b) rozdíl je pouze v počtu přijímaných studentů
Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a
Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti
z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy
totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
na 1. až 250. místě pro variantu a) s částí přijatých bez přijímací zkoušky
na 1. až 340. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 25. místě pro variantu a) s částí přijatých bez přijímací zkoušky
na 1. až 55. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
• uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:
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žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací
řízení na účet fakulty v termínu do 28. 2. 2018, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
600,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 11. 6. 2018
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 25. 6. 2018
Diskuse:
Do diskuse ohledně varianty přijetí nových uchazečů se zapojili J. Borovka, doc. Stoklasová,
prof. Krejsek, prof. Červinková, prof. Mareš, prof. Harrer, prof. Bureš. Děkan fakulty sdělil,
že on i většina členů KD se kloní k variantě s přijetím nových uchazečů pouze na základě
přijímací zkoušky.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 21/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK ve variantě s přijetím části uchazečů bez přijímací zkoušky.
Pro: 2
Proti: 16
Zdrželo se: 4 Přítomno: 22
Usnesení nepřijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 22/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK ve variantě s přijetím pouze na základě přijímací zkoušky.
Pro: 16
Proti: 3
Zdrželo se: 3 Přítomno: 22
Usnesení přijato

C) MAGISTERSKÉ
DENTISTRY

STUDIJNÍ

PROGRAMY

–

GENERAL

MEDICINE

A

Předkládáme variantu s přijetím pouze na základě výsledků přijímací zkoušky.
Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech.
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Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine a
Dentistry v jednotných termínech. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z
biologie, chemie a fyziky nebo matematiky (podle preference uchazeče) a z krátkého ústního
pohovoru v angličtině. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
• uchazeči/ky budou přijati podle pořadí stanoveného na základě výsledku testu, bodový
limit pro přijetí stanoví děkan; předpokládané počty studentů pro studium do 1.
ročníku
jsou pro General Medicine 105 a pro Dentistry 25

Průběh: jednokolový
Forma: testy z biologie, chemie a fyziky nebo matematiky
testy jsou s mnohočetným
výběrem odpovědí a krátký ústní pohovor v anglickém jazyce.
Hodnocení: testy (biologie, chemie, fyzika nebo matematika)

40 bodů

ústní pohovor
Bodové ohodnocení testu:

60 bodů

správná odpověď:
žádná odpověď:

+1 bod
0 bodů

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2018
Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu. Pokud nedojde platba za přijímací
řízení na účet fakulty v termínu do 30. 4. 2018, ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
má se za to, že přihláška nebyla podána.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :

600,- Kč

Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ61
0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 23/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
General Medicine a Dentitry pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
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D) DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ
Podmínky jsou vypisovány podobně jako v předchozích letech, rozdíl je v tom, že
předpisy neumožňují konat druhé kolo.
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok
2018/19
Vlastní podmínky jsou v přílohách: Podmínky PŘ do DSP_2018-19_čj (aj)- příloha č. 1 a 2.
Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 navrhuje děkan na základě požadavků
z OR vyhlásit v následujících doktorských studijních programech:
v českém jazyce

v anglickém jazyce

Doktorský studijní program

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Prezenční
studium

Kombinované
studium

Stand. doba studia 4 roky

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

4

3

2

1

6

6

2

2

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

7

15

0

0

Klinická biochemie

5

5

0

0

Klinická onkologie a radioterapie

1

3

0

0

Lékařská biofyzika

1

1

0

0

Lékařská biologie

2

2

0

0

Lékařská farmakologie

5

2

0

0

Lékařská chemie a biochemie

3

1

0

0

Lékařská imunologie

2

2

0

0

Lékařská mikrobiologie

1

1

0

0

Neurologie

2

3

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0

Patologie

2

2

0

0

Pediatrie

1

1

0

0

Psychiatrie

1

3

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

1

1

0

0

Anatomie, histologie a
embryologie
Fyziologie a patologická
fyziologie
Gynekologie a porodnictví
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Veřejné zdravotnictví

1

2

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

0

0

Celkem míst

56

69

4

3

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně.
V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou formou
(např. videokonference). Žádost schvaluje děkan.
Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.
Podmínky budou po schválení v orgánech LFHK vyhlášeny 1. 1. 2018.
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou:
Náhradní termíny

do 30. 4. 2018
11. – 22. 6. 2018
18. 6. – 29. 6. 2018

Přihlášky z webové aplikace LF UK v Hradci Králové přijímá Studijní oddělení LFHK,
adresa: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
K přihlášce uchazeč přiloží následující doklady:
• odborný životopis,
• úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání,
• seznam publikovaných vědeckých prací,
• stručnou anotaci zamýšlené práce (uchazeč se na tématu práce dohodne se školitelem,
jméno kontaktovaného školitele uvede do anotace),
• uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání, musí
přiložit doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání a doklad o znalosti
českého jazyka na úrovni B2,
• další doklady o splnění podmínek dle specifikace v příslušném oboru doktorského
studijního programu,
• doklad o uhrazení administrativního poplatku.
Pro studium v angličtině:
• professional curriculum vitae
• officially verified diploma of completed undergraduate Master degree (applicants
from countries, where relevant agreement with CR about education recognition does
not exist, must add certificate of recognition of the Master degree)
• list of scientific publications
• short information of intended study issue (must be agreed with a tutor, the name of
contacted tutor should be included)
• document declaring payment of the charge 500,00 CZK,
• other documents declaring meeting with conditions given for certain doctoral
programme above
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v českém jazyce je
stanovený v souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a činí 500,- Kč, je splatný s
podáním přihlášky (č.ú. 198592792/0300 ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové
500 02, var. symbol číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83003).
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Pro převod poplatků ze zahraničí použijte IBAN: CZ 4603000000000198592792,
SWIFT CEKOCZPP, variabilní symbol 85. Sídlo fakulty: Univerzita Karlova, Ovocný trh
560/5, 110 00 Praha. Banka: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
Pro studium v angličtině:
The charge of 500,- CZK is to be paid when presenting the application form. The fee
should be sent to the account number: IBAN CZ 6103000000000212654030, SWIFT
CEKOCZPP, use No. of electronic application as the Information for Beneficiary. (Bank:
CSOB, a.s., Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 24/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit navržené
podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku do doktorských studijních
programů pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
7. Vývoj hospodaření LF UK v roce 2016
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

Čerpání rozpočtu neinvestičních prostředků za rok 2016:
Dosažený hospodářský výsledek za rok 2016 činí zisk ve výši 688 tis. Kč.
Hospodaření se vyvíjelo v roce 2016 odlišným způsobem než v předchozích letech. Ovlivnily
ho zejména následující faktory:
- vlivem dokončení projektů OP VaVpI v předchozím roce zdroje a výdaje fakulty po
několika letech nezvyšovaly dotační prostředky na zajištění projektů EU
- poprvé v historii se v celoroční výši projevily náklady na provoz nové budovy
Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové.
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Přehled vybraných ukazatelů hospodaření v tis. Kč

Zdroje celkem
z toho: příspěvek a dotace MŠMT
mimorozpočtové prostředky (granty, projekty EU, NF)
příjmy za výuku zahraničních studentů
doplňková činnost

2015
368 971
180 818
36 575
100 634
765

2016
345 620
178 149
6 936
108 418
714

Výdaje celkem
z toho: objem mzdových prostředků
vyplacená stipendia (bez projektů)
spotřeba energií
odpisy majetku
daň z příjmu

368 640
170 571
7 998
8 146
22 459
141

344 932
169 240
8 858
10 074
29 041
4

Hospodářský výsledek

331

688

Nerozdělený zisk minulých let

943

-181

Dlouhodobý majetek

614 845

607 534

Roční objem investic

79 309

22 240

Celkové provozní (neinvestiční) zdroje fakulty se v porovnání s předchozím rokem snížily o
23 351 tis. Kč, tj. pokles činil 6,33 %.
V největší míře mělo na snížení příjmů vliv ukončení projektů MEPHARED a MOTUL
a nižší příjmy z mimorozpočtových grantů, celkem o 29 639 tis. Kč.
Částečně byl tento výpadek zdrojů nahrazen zvýšením příjmů za výuku v anglickém jazyce o
7 784 tis. Kč, proti roku 2015 se jedná o nárůst ve výši 7,73 %.
Pokles zdrojů byl v porovnání s rokem 2015 provázen zároveň nižším objemem výdajů.
Přestože v roce 2016 fakulta hospodařila s nižšími zdroji, podařilo se zachovat celkovou
částku vyplacených mzdových prostředků téměř na úrovni předchozího roku, došlo k poklesu
celkového objemu mzdových prostředků pouze o 0,78%. V porovnání mzdových výdajů
k celkovým výdajům vyplývá, že se v roce 2016 zvýšil poměr vyplacených mezd o 2,79 %.
Došlo k navýšení celkového objemu vyplacených stipendií, především vlivem výše stipendia
za vynikající studijní výsledky.
V r. 2016 výrazně vzrostly náklady za energie, a to o 3 202 tis. Kč. Toto navýšení o 23,7 %
bylo způsobeno zejména tím, že v roce 2016 byla poprvé celoročně v provozu nová budova
Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové.
Nerozdělený zisk minulých let včetně zisku za rok 2015 bylo možné v roce 2016 přidělit do
fondů. Příděl byl proveden ve výši 1 124 tis. Kč do fondu provozních prostředků.
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Výrazný pokles investic přímo souvisí s ukončením projektů MEPHARED a MOTUL v r.
2015.
Vypořádání projektu výstavby Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové
(MEPHARED) v roce 2016
Projekt MEPHARED byl v roce 2016 již v plné provozní fázi, viz část Věda a
výzkum. Po kolaudaci první budovy budoucího kampusu a zároveň po skončení fyzické
realizace projektu bylo nezbytné vyhotovit závěrečnou zprávu pro poskytovatele dotace,
dotaci vyúčtovat se státním rozpočtem a splnit veškeré zákonné podmínky vztahující se k
nové budově občanské vybavenosti. Zároveň bylo nutné po přestěhování dvou pracovišť
Lékařské fakulty, Ústavu lékařské biochemie a Ústavu lékařské biologie a genetiky, a dvou
pracovišť Farmaceutické fakulty, Katedry biologických a lékařských věd a Katedry sociální a
klinické farmacie, zajišťovat dodatečné požadavky uživatelů nových prostorů. Průběžně byly
také řešeny vady, které vyplynuly z provozu budovy v prvním roce činnosti, formou
reklamací vůči dodavatelům.
Nemalé finanční prostředky byly vynakládány na zřízení věcných břemen služebností v souvislosti s vybudováním či přeložkami inženýrských sítí, konkrétně
horkovodu, vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení, podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (telefonní kabel), kabelového vedení
vysokého napětí a optického kabelu CESNET. Se všemi vlastníky pozemků, do kterých byly
inženýrské sítě uloženy, či dalšími dotčenými institucemi, byly v roce 2016 smlouvy o zřízení
věcných břemen (dle nového občanského zákoníku služebností) uzavřeny či bylo v řešení
ujednávání smluvních podmínek.
V roce 2016 se také podařilo uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu dvou pozemků
(725/8 a 725/190 v k.ú. Nový Hradec Králové) od státu. Vkladem vlastnického práva ve
prospěch univerzity došlo k dalšímu významnému kroku v rámci přípravy dobudování
Kampusu UK v Hradci Králové. Tímto má univerzita ve vlastnictví veškeré dosažitelné
pozemky pro realizaci projektu MEPHARED 2, přičemž všechny univerzitní pozemky v
dotčeném území má ve správě Lékařská fakulta. Převod pozemků do vlastnictví umožnil
ukončení dosavadních pronájmů těchto pozemků. Kromě vkladu budovy a věcných břemen
do katastru nemovitostí bylo zajištěno také ohlášení změny údajů spočívající ve zrušení
ochrany pozemků zemědělským půdním fondem a ve změnách druhů a využití pozemků na
platný stav.
Za účelem řádného provozování nové veřejné kanalizace vybudované pro výukové a
výzkumné centrum bylo nezbytné také uzavřít smlouvu o pachtu a provozování vodárenské
infrastruktury se společností Královéhradecká provozní, a.s. Vzhledem k charakteru
smluvního vztahu je pachtovné pouze symbolické. V souladu s dříve smluvně sjednanými
podmínkami byl učiněn také převod plynovodu na společnost RWE GasNet, s.r.o.
Stejně jako pozemky má Lékařská fakulta ve správě i novou budovu. Pravidla
provozování infrastruktury stanovily obě fakulty společně a ve vzájemné shodě je každoročně
sestavován také provozní rozpočet. Náklady si totiž lékařská a farmaceutická fakulta dělí
rovným dílem. Ve vzájemné spolupráci v roce 2016 činily obě fakulty také kroky vedoucí k
přípravě dostavby Kampusu UK v HK.
Struktura příspěvku a dotace (v tis.Kč)
(skutečnost upravená o vrácené prostředky)

Položka příspěvku a dotace z kapitoly MŠMT
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Základní příspěvek a dotace celkem
vzdělávací činnost
stipendia studentů doktorských studijních programů
studující cizinci a mezinárodní spolupráce
z
z toho: studenti, kteří nejsou státními občany ČR
toho:
rozvojové programy
školitelé studentů DSP
mobilita studentů
Dotace na výzkum a vývoj celkem
PRVOUK a výzkumné záměry
institucionální podpora výzkumu a vývoje
z
specifický vysokoškolský výzkum
toho:
GA UK
účelové prostředky na výzkum a vývoj
Příspěvek a dotace celkem

138 219
130 938
3 068
1 446
1 429
2 305
345
117
42 599
34 976
1 796
4 800
982
45
180 818

137 172
130 003
2 978
1 289
1 271
2 375
80
447
40 977
33 122
2 152
4 347
1 356
0
178 149

V roce 2016 činily vlastní prostředky fakulty 208 671 tis. Kč, což znamená meziroční
pokles o 22 591 tis. Kč. Oproti roku 2015, kdy vlastní zdroje představovaly 62,68%, došlo ke
snížení na 60,37 %.
Hlavní faktory ovlivňující tento vývoj jsou zřejmé z výše uvedené tabulky.
Ukončení projektu PRVOUK
Ke konci roku 2016 byl ukončen Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově (PRVOUK), který pro fakultu představoval hlavní objem institucionálních prostředků
pro výzkum a vývoj v letech 2012 – 2016 (celkem 201 805 tis. Kč).
PRVOUK na LF HK byl realizován zásadně v rámci projektu P37. Naše fakulta se
dále ještě spoluúčastnila projektu P28 (tj. projekt 1. LF), z pohledu zdrojů a čerpání
prostředků se však jednalo o minoritní činnost.
Způsob užití prostředků PRVOUK v členění dle jednotlivých skupin nákladů v letech
2012 – 2016 zachycuje následující tabulka:
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99,2
99,3
97,1
89,1
88,9
103,0
23,3
381,9
96,2
94,7
119,8
90,6
138,1
0,0
98,5

PRVOUK r. 2012 - 2016 v tis. Kč

Typ nákladů

Rok
2012

Osobní náklady (mzdy a odvody)
Provozní náklady a služby
Doplňkové a režijní náklady
Investice
Publikace
Celkem projekt P37
Projekt P28
Celkem PRVOUK na LF HK

2013
20 209
9 900
8 000
1 100

2014

39 209

18 300
13 530
9 000
2 100
2 700
45 630

18 300
13 568
3 000
7 000
0
41 868

39 209

45 630

41 868

2015
18 305
13 571
3 000
3 000
0
37 876
100
37 976

2016
Celkem
19 129
94 243
10 753
61 323
3 135
26 135
4 000
17 200
0
2 700
37 018
201 601
104
204
37 122
201 805

HOSPODAŘENÍ S FONDY
Počáteční stavy fondů, se kterými fakulta v roce 2016 hospodařila, představovaly celkem
83 785 tis. Kč.
V průběhu roku byly prostředky ve fondech zvýšeny o 20 550 tis. Kč, čerpáním se snížily o
10 761 tis. Kč a konečný zůstatek tak k 31. 12. 2016 činil 93 574 tis. Kč, tj. meziročně došlo
k nárůstu o 11,68 %.
Přehled tvorby a čerpání fondů ( v tis. Kč):
Počáteční stav
k 1. 1. 2016

Tvorba
2016

Fond reprodukce investičního majetku

11 261

7 679

8 817

10 124

Fond rezervní

18 552

0

0

18 552

5 102

1 843

2 064

4 881

33 383

12 667

2 901

43 149

3 401

1 190

959

3 632

12 085

3 254

2 102

13 237

83 785

26 632

16 843

93 574

Fond v tis. Kč

Fond účelově určených prostředků
Fond provozních prostředků
Fond stipendijní
Fond sociální

Celkem fondy

Čerpání
Zůstatek
2016 k 31.12.2016

Největším fondem fakulty, stejně jako v předchozích letech, je stále fond provozních
prostředků, jehož zůstatek k 31. 12. 2016 činil 43 149 tis. Kč, tj. 46,11 % z celkového
objemu prostředků vázaných ve fondech LF HK.
Tvorba fondu v roce 2016 spočívala v několika položkách, a to:
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Převod z prostředků UK ve výši 2 419 tis. Kč na pokrytí vícenákladů spojených
s realizací rozvojových aktivit fakulty (zejména spojených s přípravou projektových
žádostí v rámci OP VVV a s plánovaným pokračováním výstavby kampusu). V roce
2016 bylo využito 59,65% tohoto zdroje, do 30. 6. 2017 dle pravidel UK bude
zbývající částka ve výši 1 443 tis. Kč dočerpána.
- Převedení nerozděleného hospodářského výsledku minulých let ve výši 1 124 tis. Kč.
- Dorovnání nezpůsobilých investičních výdajů projektu MEPHARED z minulých let a
zpětným převodem z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na naši fakultu,
celkem ve výši 6 240 tis. Kč. K tomuto převodu došlo vlivem změny zaúčtování, ke
kterému přistoupila FaF v roce 2016.
Fond byl použit na úhradu technického zhodnocení budovy MEPHARED ve výši 1
094 tis. Kč, především vnitřní chlazení laboratoří a serverů. Věcná břemena spojená
s výstavbou této budovy si vyžádala částku 319 tis.
Druhým fondem s největším zůstatkem je fond rezervní, jehož hodnota se již několik
posledních let udržuje ve výši 18 552 tis. Kč.
-

Sociální fond, který je povinně tvořen v souvislosti s výplatou mezd, byl čerpán ve výši 2 102
tis. Kč. Je určen na krytí sociálních potřeb zaměstnanců v souladu s pravidly univerzity a
fakulty.
Fond reprodukce investičního majetku je tvořen z odpisů dříve pořízeného majetku (s
výjimkou majetku nakoupeného z dotačních prostředků) a je hlavním zdrojem pořizovaných
investic. Na krytí kapitálových potřeb fakulty byla v r. 2016 využita částka ve výši 8 817 tis.
Kč.
Stipendijní fond, jehož stav k 1. 1. 2016 se zvýšil o uhrazené poplatky za delší studium ve
výši 1 190 tis. Kč, byl použit k dokrytí částky na úhradu stipendií za vynikající studijní
výsledky nad rámec pravidel UK a k výplatě mimořádných účelových stipendií ve výši 959
tis. Kč.
Fond účelově určených prostředků představuje rezervu z nevyčerpaných dotačních zdrojů
vytvořenou dle platných pravidel, která bude dočerpána v následujícím roce.
Zůstatek ve fondech fakulty k 31. 12. 2016 ve výši 93 574 tis. Kč tvoří dobrý základ
pro krytí předpokládaných potřeb fakulty v dalších letech.
Přiložená tabulka zachycuje vývoj zůstatků na jednotlivých fondech v období let 2012
– 2016.

Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017

15 z 27

Vývoj výše fondů ( v tis.) za období 2013 - 2016
Přehled fondů
2013
Fond reprodukce investičního majetku
25 634
Fond rezervní
10 440
Fond účelově určených prostředků
5 831
Fond provozních prostředků
34 428
Fond stipendijní
2 929
Fond sociální
10 567
Celkem
89 829

2014
17 419
18 552
5 537
40 417
3 583
10 779
96 287

2015
11 261
18 552
5 102
33 383
3 401
12 085
83 785

2016
10 124
18 552
4 881
43 149
3 632
13 237
93 574

INVESTIČNÍ ČINNOST
Přehled pořízených investic v roce 2016 v členění podle způsobu financování (v tis. Kč)

Zdroj financování
Fond reprodukce investičního majetku
Fond provozních prostředků
IRP, PRVOUK, EDS
Bezúplatný převod pozemků
Celkem

Výše
investic
8 817
2 007
11 292
125
22 240

Výše
Spolufinancování
čerpání
FaF
ze zdroje
8 817
1 413
594
11 292
125
21 646
594

Akce hrazené z fondu reprodukce investičního majetku – FRM (v tis. Kč):
Druh investiční akce
Výpočetní technika a software
Přístrojové vybavení pracovišť
Modernizace budov
Dopravní prostředky
Celkem

Čerpání
2015
2 258
4 808
4 685
689
12 440

2016
235
8 050
532
8 817

Největší položkou v oblasti přístrojového vybavení v roce 2016 bylo pořízení elektronového
transmisního mikroskopu ve výši 11 322 tis. Kč.
Z této částky bylo z FRM uhrazeno 7 228 tis. Kč a 4 094 tis. bylo dofinancováno z projektu
PRVOUK. Ustavení přístroje vyvolalo nezbytné stavební práce, které navýšily cenu
mikroskopu ještě o 590 tis. Kč.
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Čerpání
tis. Kč

Název investiční akce
Celofakultní rekonstrukce a modernizace
Orientační systém Šimkova
Chlazení telefonní ústředny
Čtečky ke dveřím ústavů
Stavební úpravy pro instalace TEM
Implementace EFA - Śimkova
Výměna oken - spolufinancování akce MŠMT
celkem
Přístrojové vybavení
Elektronový transmisní mikroskop
Mixážní pult EC
Projektor pro posluchárnu II
celkem
Výpočetní technika a informační technologie
Příspěvek do investičního fondu HK NET dle smlouvy
celkem
Pracoviště
Chlazená centrifuga - histologie
Hlubokomrazící box - farmakologie
Laboratorní inkubátor - ÚKIA
celkem
Celkový součet

102
69
96
244
10
11
532
7 228
160
56
7 444
235
235
149
220
237
606
8 817

Akce hrazené z fondu provozních prostředků (v tis. Kč):
Druh investiční akce
Nehmotný majetek věcná břemena
Modernizace budovy
Celkem

Rozpočet
638
1 369
2 007

Spoluúčast
LF
319
1 094
1 413

Spoluúčast
FaF
319
275
594

K profinancování investičních akcí spojených s novou budovou vzniklou na základě
projektu MEPHARED byl použit fond provozních prostředků, který vznikl v minulých letech
převodem příspěvku na vzdělávací činnost na kapitálový příspěvek právě v souvislosti
s výstavbou této budovy.
Budova je ve správě lékařské fakulty, provozní a investiční výdaje jsou hrazeny v poměru
50:50 mezi oběma fakultami. Výjimku tvořilo pořízení vnitřního chlazení laboratoří na
pracovištích lékařské fakulty, které si fakulta hradila ve výši 100%.
Investiční výdaje spojené s věcnými břemeny si vyžádaly částku 638 tis. Kč,
modernizace budovy MEPHARED v r. 2016 byla ve výši 1 369 tis. Kč.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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Akce hrazené z ostatních investičních zdrojů (v tis. Kč):
Projekty
Dotace 2016 Skutečnost 2016
IRP
14015 - spektrofotometr
55
55
85010 - stavební úpravy
654
654
centrální UPS pro serverov
346
346

Celkem IRP

1 055

1 055

PRVOUK
Elektronový transmisní mikroskop
Dofinancování z FÚUP

4 000
94

4 000
94

Celkem PRVOUK

4 094

4 094

EDS 133D21E000021
výměna oken

6 143

6 143

Celkem EDS

6 143

6 143

11 292

11 292

Celkem

Akce hrazené z ostatních investičních zdrojů v r. 2016 dosáhly částky 11 292 tis. Kč.
Největší investiční akcí hrazenou z dotačních zdrojů byla dotace MŠMT
EDS
133D21E000021
s názvem „UK - LFHK – Výměna oken a oprava fasády – hl. budova Šimkova 870“ ve výši
6 143 tis. Kč. Druhá část uvedené dotace měla charakter neinvestičních prostředků, činila
2 377 tis. Kč a byla použita na opravu fasády.
Jak již bylo uvedeno výše, z investičních prostředků projektu PRVOUK v částce
4 094 tis. Kč byla dokryta část z pořizovací ceny elektronového transmisního mikroskopu celková pořizovací cena je 11 322 tis. Kč.
Fakulta v r. 2016 získala investiční institucionální rozvojové projekty ve výši 1 055
tis., tyto prostředky využila na pořízení spektrofotometru, centrální UPS pro serverovnu a
k dofinancování stavebních úprav pro nový elektronový mikroskop.

MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Původně plánovaný objem mzdových prostředků byl v průběhu roku 2016 navýšen o
převod z ostatních kategorií nákladů, kde došlo k úspoře oproti rozpočtu. Tím bylo možné
vyplatit mimořádné odměny zaměstnancům se mzdou za měsíce červen a listopad v celkové
výši 8 200 tis. Kč (což představuje včetně povinných odvodů částku 11 152 tis. Kč).
V těchto měsících bylo zároveň vyplaceno mimořádné stipendium studentům DSP.
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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Průměrné mzdy pracovníků
Průměrná mzda vyplácená z prostředků MŠMT vzrostla v r. 2016 o 0,4%, za rok 2016
činí 36 168 Kč. Vývoj dle kategorií zaměstnanců je uveden v přiložené tabulce. Pokles
průměrné mzdy v kategorii asistentů a tím i akademických pracovníků ovlivnil především
nástup většího počtu nových zaměstnanců s nižší nástupní mzdou.

Kategorie
akademičtí pracovníci
z toho: profesoři
docenti
odb. asistenti
asistenti
vědečtí pracovníci
ostatní pracovníci
Celkem

Průměrná mzda v Kč (bez ostatních aktivit)
index
2014
2015
2016
2016/15
44 301
45 741
45 708
99,9
71 767
74 018
75 487
102,0
53 479
56 077
56 280
100,4
36 495
37 734
37 727
100,0
24 379
25 303
25 218
99,7
128 438
126 968
60 499
47,6
23 020
24 850
25 124
101,1
34 503
36 041
36 168
100,4

Průměrná mzda se započtením ostatních zdrojů (tj. včetně grantů, projektů, doplňkové
činnosti apod.) činí 38 217 Kč, poklesla tedy oproti předchozímu roku o 0,2% (v roce 2015
činila 38 276 Kč). Tímto způsobem se projevilo snížení celkových zdrojů fakulty v souvislosti
s ukončením řady projektů.
Uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců
Lékařská fakulta věnuje velkou péči vytváření příznivého prostředí pro své
zaměstnance. V roce 2006 byl zřízen sociální fond, do kterého byly odvedeny prostředky ve
výši 2% objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní
pohotovost v předchozím ročním účetním období. Sociální fond je na fakultě z největší části
využíván na podporu stravování formou příspěvku na stravování zaměstnanců, dále
příspěvkem na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, na zaplacené úroky
z úvěru poskytnuté zaměstnanci nebo na nenávratnou finanční výpomoc zaměstnanci fakulty,
který se nachází v akutní tíživé sociální situaci za podmínek stanovených opatřením děkana.
Čerpání sociálního fondu (v tis. Kč):
Sociální potřeby hrazené z fondu
Penzijní připojištění zaměstnanců
Soukromé životní pojištění
Úroky z úvěrů na bydlení
Příspěvek na stravování zaměstnanců
Celkem

2015
752
48
96
1 069
1 965

2016
766
48
95
1 193
2 102

Diskuse:
Do diskuse ohledně navyšování finančních dotací z MŠMT, o mzdových prostředcích a
úvazcích učitelů se zapojili prof. Čáp, děkan fakulty, prof. Krejsek, prof. Pudil.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 25/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí
informaci o výsledku hospodaření Lékařské fakulty v Hradci Králové za rok 2016.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato

8. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2017
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice
Na rok 2017 navrhujeme rozdělit na pracoviště finanční prostředky stejným
algoritmem jako v předcházejících letech. Celkový objem k rozdělení bude stanoven následně
po obdržení příspěvku a dotací ze státního rozpočtu a po zpracování rozpočtu neinvestičních
zdrojů a výdajů za fakultu. Pro zpracování limitů neinvestičních výdajů na pracoviště budou
jako vždy použita rozpočtová data k 31. 10. 2016, což je obdoba rozpisu příspěvku a dotací na
rok 2017 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy v Praze. Pro rozdělení na jednotlivé ústavy a
další pracoviště navrhujeme následující algoritmus jeho výpočtu:
1) Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků podporu pracovišť s výukou
studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od
termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit
stejně jako v roce 2015 částku 10 000 Kč.
Po zjištění částky na podporu pracovišť s výukou doktorského studijního programu a
jejím odečtení od celkového limitu rozpočítat zbývající finanční prostředky dle bodu 2).
2) Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž, kde by zůstal
princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém
jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia.
Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka
navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížen poměrně rozpočet
klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 %
(na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi
ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické
pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou
přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených
hodin přednášek a cvičení,
c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na
počtu studentů (studentohodina).
Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla:
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného,
dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Při čerpání přidělených
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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zdrojů je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty, a to zejména s ohledem na zákon o
zadávání veřejných zakázek, zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o
finanční kontrole a další vnitřní předpisy. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho
dodržení odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení
limitu čerpaných prostředků bude o stejnou částku krácen příděl v následujícím
kalendářním roce.
Stejně jako v předchozích letech navrhujeme, aby v případech, kdy přidělený limit
finančních prostředků nebude čerpán v plné výši, mohl vedoucí pracoviště požádat
o přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2017. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud
nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních
prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti do
ekonomické komise fakulty ve stanoveném termínu a zpracování podkladů pro zpracování
investičního záměru.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 30. 3. 2017.
Komentář:
Děkan fakulty informoval přítomné členy AS LF o tom, že LF HK dostane v roce 2017
příspěvek z rozpočtu MŠMT proti roku 2016 mírně navýšený. Dále hovořil o vědeckém výkonu
na naší fakultě.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 26/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výpočet
limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2017.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

9. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2017/2018
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice
V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny za
výuku zahraničních studentů, navrhujeme zachovat stejnou výši jako v předchozích letech.
Pro informaci: částka se měnila s AR 2013/2014 (do té doby byla částka za přednášky 500
Kč/hod.)
Pro AR 2017/2018 doporučujeme zachovat výplatu odměn za výuku v AJ ve stejné výši jako
v roce 2016/2017.
Přednáška
Cvičení
Zkouška
Zápis z jednání AS LF dne 3. 4. 2017
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1 000,-- Kč za jednoho studenta
250,-- Kč za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů
na 1 učitele a 3 hodiny denně
praxe 5. ročník stomatologie
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
praxe 6. ročník všeobecný
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
státní zkouška
praxe

Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 36 %.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 30. 3. 2017.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 27/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zachovat výplatu odměn za
výuku v anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 ve stejné výši jako v roce
2016/2017.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22 Usnesení přijato

10. Změna ve funkci proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Akademickému senátu byl ve smyslu § 27, odst. 2b zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v platném znění a dle čl. 12, odst. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci
Králové předložen děkanem fakulty prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou, CSc. k vyjádření
záměr na změnu ve funkci proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy. Prof. MUDr.
Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. požádal o ukončení ve funkci proděkana. Na základě jeho
žádosti děkan podává návrh na jeho odvolání ke dni 31. 3. 2017 a s účinností od 1. 4. 2017 do
31. 8. 2018 jmenuje proděkanem pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. MUDr. Jiřího
Peteru, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. zůstává i po 1. 4. 2017 členem Kolegia
děkana.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí návrh
děkana fakulty odvolat prof. MUDr. Vladimíra Paličku, CSc., dr. h. c. z funkce proděkana pro
zahraniční styky a vnější vztahy na základě jeho žádosti k 31. 3. 2017.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí návrh
děkana fakulty jmenovat prof. MUDr. Jiřího Peteru, Ph.D. proděkanem pro zahraniční styky a
vnější vztahy s účinností od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.
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11. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- Sdělil, že dne 19. března 2017 zemřel prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc.,
emeritní přednosta Ústavu fyziologie a Ústavu patologické fyziologie Lékařské
fakulty v Hradci Králové (1972 – 1990) a emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci
Králové (1990 – 1991). Jeho památka byla přítomnými uctěna minutou ticha.
- Poděkoval prof. Paličkovi za obětavou a záslužnou práci, kterou vykonal jako
proděkan ve prospěch fakulty a popřál mu mnoho úspěchů v další činnosti. Prof.
Palička zůstává nadále členem kolegia děkana.
- Poděkoval studentům za organizaci fakultního plesu. Fakulta finančně přispěje na
náklady spojené s organizací plesu.
- Proběhlo výběrové řízení na pořízení nového osobního vozu Škoda Superb.
- Fakulta obdržela finanční prostředky na projekt Progres Q40.
- Firma Centrum dohody řeší situaci na Ústavu lékařské biochemie.
- Informoval o projednávaných bodech na RKR a VR UK.
Diskuse:
Do diskuse o výuce DSP se zapojili: prof. Červinková, doc. Kremláček, prof. Krejsek,
doc. Kaška, prof. Pudil, doc. Stoklasová, prof. Mareš.
- Projekt Teranostika – KD nedoporučuje pokračovat v další přípravě podkladů.
- Poděkoval studentům skupiny „Sdílej zkušenost“ za organizování přednášky, na které
vystoupí prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., bývalý děkan 2. LF UK a bývalý
prorektor UK. Přednáška se uskuteční dne 12. 4. 2017 od 18.00 hodin v budově
VaVC.
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Sdělil, že se uskutečnilo setkání studentů 5. ročníků se studijním oddělením za účasti
studijního proděkana ohledně předstátnicových praxí v akademickém roce 2017/2018.
Na setkání vystoupil i prof. Palička jménem FN.
- Informoval, že se uskuteční Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, který
je určen především studentům vyšších ročníků. Veletrh je členěn na dvě sekce,
medicínskou a farmaceutickou. Medicínská sekce proběhne 5. 4. 2017 od 9.00 hod. ve
Výukovém centru LF v HK v areálu FN HK.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Sdělil, že porada garantů OR se uskuteční v květnu 2017 a termín, místo a čas budou
ještě upřesněny. Na poradě bude mimo jiné řešena realizace a registrace stáží studentů
DSP v zahraničí, jejich stipendia a aktivní účast na 13. fakultní konferenci studentů
DSP, OP VVV – výsledek soutěže projektů o podporu grantem a další.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Sdělil, že jsme byli požádáni o připomínky k návrhu vyhlášky o nástavbových oborech
lékařů a zubních lékařů, která navazuje na nově přijatý zákon č. 67/2017 Sb., kterým
se mění zákon 95/2004 Sb.
- Poděkoval garantům oborů za zaslané návrhy kandidátů na členství v akreditačních a
v atestačních komisích.
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doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Ve dnech 23. - 24. 5. 2017 uskuteční v prostorách Karolina dvoudenní veletrh Via
Carolina pod záštitou rektora Univerzity Karlovy. Veletrh je zaměřen na představení
Katalogu služeb a Katalogu celoživotního vzdělávání odborné i široké veřejnosti.
Prezentaci LF HK zajistí doc. Kremláček a Ing. Kopeček.
- Informoval o stavu příprav projektů OP VVV v rámci výzvy Před-aplikační výzkum.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Ve čtvrtek dne 20. 4. 2017 se uskuteční tradiční Nábřeží vysokých škol.
- V sobotu dne 22. 4. 2017 se uskuteční Den celoživotního vzdělávání a Festival
absolventů na UK.
- V sobotu dne 13. 5. 2017 se uskuteční Zlatá promoce absolventů Lékařské fakulty
v Hradci Králové ve Velké posluchárně v budově Šimkova.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Jsou připraveny podklady k projednání požadavků pracovišť na pořízení přístrojů a
zařízení na rok 2017.
- Sdělila, že byl projednán a schválen Dodatek ke Kolektivní smlouvě UK uzavřený
mezi Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Základní organizací Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařské fakulty v Hradci Králové.
- Informovala o postupu zavádění celouniverzitního elektronického systému spisové
služby na fakultě. Na pracoviště byla rozeslána prosba o součinnost při nastavení
pravidel spisové služby. Při vyplňování dotazníku bude s pracovišti v kontaktu
koordinátorka spisové služby na fakultě Ing. L. Kudrnová.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Poděkoval za dlouholetou spolupráci nejen členům Kolegia děkana, ale také všem
členům akademického senátu a pracovníkům děkanátu.
12. Informace z AS UK
Tomáš Filipský
Informoval, že na zasedání AS UK dne 31. 3. 2017 byly mimo jiné projednávány tyto
body:
- J. M. rektor informoval AS UK o tom, že proběhla přednáška ředitelky CERNu, byl
odeslán návrh do Poslanecké sněmovny o univerzitních nemocnicích a ve čtvrtek se
koná slavnostní zasedání UK v Karolinu.
- Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2017.
- Byla vyhlášena volba kandidáta na funkci rektora - návrhy kandidátů se podávají do
21. 9. 2017. Volba nového rektora proběhne 20. 10. 2017.

13. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
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14. Různé
Bez příspěvku.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 24. 4. 2017 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Usnesení č.
16/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017

21/2017

22/2017

23/2017

24/2017

25/2017

26/2017
27/2017

Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 3. 4. 2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory MUDr. O. Rejtarovou a J. Borovku.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 3. 4. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 6. 3. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termín
příštího zasedání AS LF 24. 4. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro rok 2018/2019
k posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové nedoporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok
2018/2019 k posouzení na RUK ve variantě - s přijetím části uchazečů bez
přijímací zkoušky.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok
2018/2019 k posouzení na RUK ve variantě - s přijetím pouze na základě
přijímací zkoušky.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy General Medicine a Dentitry pro rok 2018/2019
k posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje předložit
navržené podmínky přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku do
doktorských studijních programů pro rok 2018/2019 k posouzení na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na
vědomí informaci o výsledku hospodaření Lékařské fakulty v Hradci Králové za
rok 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zachovat
výplatu odměn za výuku v anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 ve
stejné výši jako v roce 2016/2017.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí návrh
děkana fakulty odvolat prof. MUDr. Vladimíra Paličku, CSc., dr. h. c. z funkce proděkana pro
zahraniční styky a vnější vztahy na základě jeho žádosti k 31. 3. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vzal se souhlasem na vědomí návrh
děkana fakulty jmenovat prof. MUDr. Jiřího Peteru, Ph.D. proděkanem pro zahraniční styky a
vnější vztahy s účinností od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
3th April 2017
Resolution No. AS FM in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
AS FM in Hradec Králové approves of MUDr. O. Rejtarová and the student J.
16/2017
Borovka as the tellers.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting programme on 3h April 2017.
17/2017
AS FM in Hradec Králové approves the meeting records from 6th March 2017.
18/2017
AS FM in Hradec Králové takes into consideration the date of the next
19/2017
academic senate meeting April 24, 2017.
AS FM in Hradec Králové recommends to submit the proposal of the
20/2017
conditions for admission and the number of students for the first study year in
the full-time bachelor´s study programme Ošetřovatelství in the academic year
2018/2019 to RCU.
AS FM in Hradec Králové does not recommend to submit the proposal of the
21/2017
conditions for admission and the number of students for the first study year in
the master studies of Všeobecné lékařství and Zubní lékařství programmes in
the academic year 2018/2019 to RCU - partly without admission examination.
AS FM in Hradec Králové recommends to submit the proposal of the
22/2017
conditions for admission and the number of students for the first study year in
the master studies of Všeobecné lékařství and Zubní lékařství programmes in
the academic year 2018/2019 to RCU - based on admission examination only.
AS FM in Hradec Králové recommends to submit the proposal of the
23/2017
conditions for admission and the number of students for the first study year in
the master studies of General Medicine and Dentistry programmes for the
academic year 2018/2019 to RCU.
AS FM in Hradec Králové recommends to submit the proposal of the
24/2017
conditions for admission and the number of students for the first study year for
doctoral study programmes for the academic year 2018/2019 to RCU.
AS FM in Hradec Králové takes in consideration and agrees with information
25/2017
on the economic result of the FM in HK for 2016.
AS FM in Hradec Králové approves the suggested procedure for calculating
26/2017
the limits of non-investment funds for departments of the FM in HK for 2017.
AS FM in Hradec Králové approves paying of the same bonuses for teaching
27/2017
in English for academic year 2017/2018 as in academic year 2016/2017.

AS FM acknowledges:
AS FM considered and agrees with the proposal of the dean of the faculty to remove prof.
Vladimír Palička, M.D., Ph.D., dr. h. c. from his post of a vice-dean for international relations
from March 31 on the basis of his own request.
AS of FM in Hradec Králové considered and aggrees with the proposal of the dean to appoint
prof. Jiří Petera, M.D., Ph.D., a vice-dean for international relations from April 1 2017 till
August 31 2018.
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