Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 3. 5. 2021. Čj.: UKLFHK/176923/2021.
Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Anthabi Mohamad Ali
Hassan Alhassan Shakir Hassan
Kubová Karolína
Kutina Matěj
Lux Kristián

Mucha Martin
Olšáková Veronika
Petraš Pavel
Roubalová Michaela
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
Neomluveni:

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Karásek Dominik
Novotný Vojtěch

Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Eva Faistová

Zasedání se uskutečnilo hybridní formou. Z 36 členů senátu bylo průběžně on-line
připojeno nebo bylo fyzicky přítomno 30 členů AS LF HK (20 zaměstnanců, 10 studentů).
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny členy AS LF HK a vedení LF HK a hosty, kteří byli online připojeni na zasedání senátu. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (on-line připojením
prostřednictvím programu MS TEAMS nebo fyzicky v zasedací místnosti děkanátu LF HK).
O předkládaných usneseních se hlasovalo prostřednictvím programu Univerzity
Karlovy. Odkazy na hlasování obdrželi členové senátu v předstihu.
Hlasování bylo zpřístupněno na https://vr.is.cuni.cz/. Přihlásit se bylo možné osobním
číslem a heslem nebo celou emailovou adresovou a heslem. Doporučení bylo přihlásit se číslem,
které je na kartě zaměstnance nebo ISIC.
Všechna hlasování byla na začátku zasedání uvolněna pro hlasování a pak průběžně
uzavírána dle programu. Veškeré zpracování hlasování a následné vyhodnocení výsledků
zajistil vedoucí OVT Ing. Jiří Špulák.
2. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace o programu 3. 5. 2021
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 12. 4. 2021
Informace z RVŠ
Žádost o změny názvů předmětů vyučovaných v MSP Zubní lékařství / Dentistry
Žádost o převedení úvazku 1,0 SŠ na 0,5 VŠ na Ústavu preventivního lékařství
Výhled při posuzování investičních požadavků na LF HK, návrh na čerpání investičních
prostředků na rok 2021
8. Návrh na stanovení rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení počtu studentů
na LF HK (projekt VL + 15) na rok 2021
9. Informace o aktuální a dlouhodobé situaci šaten ve Výukovém centru LF HK (EC) a ve FN
HK
10. Sdělení děkana a proděkanů
11. Informace z AS UK
12. Různé
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 35/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF HK
dne 3. 5. 2021.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 19
Usnesení přijato

3. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 12. 4. 2021
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme připomínku
od děkana fakulty, tajemnice fakulty, doc. Slezáka a prof. Chroboka (opravy na str. 3, 15 a 18
– označeno žlutě). Vše bylo opraveno.
Zápis z jednání AS LF HK dne 3. 5. 2021
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Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 36/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 12. 4. 2021.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 20 Usnesení přijato

4. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
5. Žádost o změny názvů předmětů vyučovaných v MSP Zubní lékařství / Dentistry
Předkládá:

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství

A. Prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D. jako přednostka Ústavu preventivního lékařství požádala
o přejmenování volitelných předmětů „Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního
lékařství / Topics from Hygiene and Preventive Medicine“ na „Vybrané kapitoly z
preventivního lékařství / Topics from Preventive Medicine“ od akademického roku
2021/2022.
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo dne 15. 4. 2021.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu volitelných
předmětů „Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství / Topics from Hygiene and
Preventive Medicine“ na „Vybrané kapitoly z preventivního lékařství / Topics from Preventive
Medicine“ od akademického roku 2021/2022.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 21 Usnesení přijato

B. Prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D. jako přednostka Ústavu preventivního lékařství požádala
o přejmenování předmětů „Hygiena a preventivní lékařství / Hygiene and Preventive
Medicine“ na „Preventivní lékařství / Preventive Medicine“ od ak. roku 2021/2022 a
zároveň i v nové akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit v roce 2023/2024).
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo dne 15. 4. 2021.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 38/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu povinných
předmětů „Hygiena a preventivní lékařství / Hygiene and Preventive Medicine“ na
„Preventivní lékařství / Preventive Medicine“ od ak. roku 2021/2022 a zároveň i v nové
akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit v roce 2023/2024).
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 21 Usnesení přijato

C. Prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D. jako přednostka Ústavu preventivního lékařství požádala
o přejmenování předmětů „Management privátní praxe / Management, Ethics and Legal
Aspects of Dental Practice“ na „Veřejné zdravotnictví / Public Health“ od ak. roku
Zápis z jednání AS LF HK dne 3. 5. 2021
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2021/2022 a zároveň i v nové akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit v roce
2023/2024).
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo dne 15. 4. 2021.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 39/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu povinných
předmětů „Management privátní praxe / Management, Ethics and Legal Aspects of Dental
Practice“ na „Veřejné zdravotnictví / Public Health“ od ak. roku 2021/2022 a zároveň i v nové
akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit v roce 2023/2024).
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 22 Usnesení přijato

6. Žádost o převedení úvazku 1,0 SŠ na 0,5 VŠ na Ústavu preventivního lékařství
Předkládá:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan

Žádám o převod 1,0 úvazku středoškoláka na 0,5 úvazku vysokoškoláka na Ústavu
preventivního lékařství z důvodu nutnosti pokrytí VŠ úvazků v rámci aktuálně schváleného
nového kurikula a pro stabilizaci studentů v prezenčním DSP.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 40/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje převedení úvazku 1,0 SŠ na
0,5 VŠ na Ústavu preventivního lékařství.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 23 Usnesení přijato

7. Výhled při posuzování investičních požadavků na LF HK, návrh na čerpání
investičních prostředků na rok 2021
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Děkan fakulty na základě doporučení AS LF HK jmenoval a svolal Ekonomickou komisi pro
posouzení investičních požadavků z prostředků LF HK v roce 2021. Členy komise byli
jmenováni zástupci vedení fakulty a AS LF HK, podklady pro jednání komise připravovala
pracovní skupina složená z vedoucích pracovníků děkanátu. Jednání se uskutečnilo dne 15. 4.
2021.
Na základě doporučení komise děkan navrhuje při posuzování požadavků na užívání
zdrojů fakulty v tomto i v budoucím období z důvodu efektivnosti dodržovat následující
pravidla:
a)
Respektovat závazky vyplývající z přípravy a realizace projektu MEPHARED 2:
Projekt zahrnuje dostavbu Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a skládá se ze dvou
investičních záměrů:
1. Novostavba Centrální budovy Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (budova
děkanátů) - předpokládaný rozpočet 0,460 mld. Kč, dotace z národního programu
MŠMT 133 241,
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2. Novostavba Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
(společná budova fakult) - předpokládaný rozpočet 2,7 mld. Kč, projekt se uchází o
finanční podporu z programu NPO.
Projekt předpokládá, že se podaří UK získat zmíněné dotace na vybudování obou částí dostavby
Kampusu.
Obě dotace pravděpodobně budou obsahovat podmínku kofinancování nákladů ze strany
žadatele. Odhadovaná částka, která se průběžně upravuje na základě dostupných
informací, činí cca 351 mil. Kč (včetně přípravy projektu).
Nyní neustále probíhají jednání s vedením UK o způsobu financování a o výši podpory ze
strany univerzity.
Pro každou fakultu z toho vyplývá povinnost dodržovat úsporný program při
vynakládání finančních prostředků, zejména nutnost co nejvíce využívat již pořízené
investice.
Podle analýzy podkladů pro nově vybudované plochy i budoucího užívání bylo ověřeno, že
každá fakulta hradí 50 % nákladů.
Přípravou na výstavbu kampusu a upřesněním současného postupu na fakultě se zabývá
připravovaný Strategický záměr LF HK na období 2021-2025, který bude projednán v orgánech
fakulty do 30. 6. 2021.
b)
Realizovat doporučení z Prohlášení k součinnosti lékařských fakult v rámci plnění
projektu Dlouhodobé navýšení počtu studentů (projekt VL + 15), zejména:
Vynakládat prostředky na zajištění výuky navýšeného počtu studentů, efektivním způsobem
rozšířit a modernizovat výukové prostory, inovovat pracovní zázemí pro studenty a
zaměstnance, podpořit procesy vedoucí k inovaci výuky, zajistit podmínky pro rozvoj
zaměstnanců a studentů, činit opatření ke zvýšení úspěšnosti studentů při studiu atd.
V roce 2021 navazujeme na činnosti, které se podařilo realizovat v předchozích dvou letech.
Zvážením potřeb na základě požadavků pracovišť se před jednáním Ekonomické komise
zabývalo vedení fakulty na úrovni kolegia děkana. Byly projednávány zejména
požadavky pracovišť v kontextu na strategicky podporované směry dalšího rozvoje
fakulty, aby vynakládání prostředků probíhalo koncepčním způsobem. Proto bylo před
vyjádřením doporučení požadavku k financování projednáváno vysvětlení ze strany žadatele o
financování.
c)
Věda a výzkum na LF HK:
Hlavní nositel VaV na fakultě PROGRES je v posledním roce realizace. Připravovaný program
COOPERATIO nemá zatím ujasněná pravidla.
Pro rok 2021 Rada programu PROGRES a návazně kolegium děkana doporučily neuvolnit
finanční prostředky na krytí investičních požadavků.
V letech 2017-2020 bylo pořízeno prostřednictvím ERDF projektů velké množství přístrojů a
zařízení, nyní je nutné zejména zajistit jejich využívání.
Z fakultních zdrojů bylo doporučeno financovat jen případné havárie.
d)
Již v loňském roce byla zahájena spolupráce na zmapování prostor využívaných pro
výuku v rámci společných pracovišť LF HK a FN HK. V této činnosti se letos bude
intenzívně pokračovat, abychom společně pomohli pracovištím připravit podmínky pro
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výuku postupně navyšovaného počtu studentů. Přitom je nadále nezbytné respektovat
zejména následující:
požadavky na stavebně technické úpravy a další infrastrukturní vybavení musí
navazovat na záměry FN HK, fakulta nemůže financovat rekonstrukce majetku, který je
ve vlastnictví FN HK
prostředky vynaložené z LF HK nejsou určeny k zajištění zdravotnických výkonů FN
HK.
Děkan na základě doporučení komise navrhuje na pokrytí investičních požadavků fakulty
použít kapitálové zdroje v celkové výši 21 230 tis. Kč v následujícím členění:
Institucionální rozvojový plán (IRP)
1 650 tis. Kč
Příspěvek P na Dlouhodobé navýšení počtu studentů (VL + 15)
4 853 tis. Kč
Fond reprodukce majetku (FRM) fakulty
14 727 tis. Kč
Konkrétní navržený rozpis čerpání je uveden v příloze č. 1 Zápis z jednání Ekonomické komise.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje v rámci zásad efektivního
hospodaření postupovat při posuzování požadavků na užívání zdrojů fakulty dle navržených
pravidel.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 21 Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na čerpání
investičních prostředků v roce 2021 v předpokládané výši 21 230 tis. Kč.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 21 Usnesení přijato

8. Návrh na stanovení rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení počtu
studentů na LF HK (projekt VL + 15) na rok 2021
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Rozpočet
2020

Osobní
náklady
Provozní
náklady
Investice
Celkový
součet

Skutečnost
2020

Převody do r.
2021

36 225 301

39 143 459

0

36 689 844

36 689 844

6 695 985

3 777 828

0

6 000 000

6 000 000

11 999 271
54 920 557

11 099 468
54 020 755

899 802
899 802

6 000 000
48 689 844

6 899 802
49 589 646
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Pro rok 2021 počítáme se stejnou výší příspěvku P jako v roce 2020, tj. 46 018 270 Kč. Tato
částka bude navýšena o prostředky za převzetí části závazku LF OU (13 studentů) ve výši
2 671 574 Kč.
V tabulce je uvedeno čerpání v roce 2020 a převod zdrojů ve výši 899 802 Kč do roku 2021.
Celkově je tedy pro rok 2021 možné počítat s částkou 49 589 646 Kč.
Návrh na rozdělení příspěvku P v roce 2021 vychází z následujících podkladů:
Osobní náklady (tj. 74 % z celkového rozpočtu roku 2021):
Oproti roku 2020 navrhujeme mírně navýšit rozpočet v této položce z následujících důvodů:
- v rozpočtu roku 2021 je nutné rezervovat náklady na odměny vyplývající ze schválených
miniprojektů na inovaci výuky ve výši 2 575 800 tis. Kč
- z tohoto zdroje budou hrazeny mzdy nových pracovníků Centra moderních výukových metod
/ Simulačního centra / Psychologické poradny
- navyšujeme částku pro účely výplaty mimořádných odměn pro pracoviště, která zabezpečují
výuku 1., 2. a nově 3. ročníků.
Provozní náklady (6 000 000 Kč):
Navržená částka by měla pokrýt potřeby na:
- odsouhlasené požadavky na nákup drobného materiálu a služeb na rok 2021 související
s inovací výuky a s navýšením počtu studentů
1 585 tis. Kč
- nábytek + drobné vybavení výukových prostor po pasportizaci ve FN 1 000 tis. Kč
- požadavky z Miniprojektů v rámci VL + 15
348 tis. Kč
- nákup učebnic
800 tis. Kč
- náklady na propagaci studia
500 tis. Kč
Dále počítáme s financováním údržby a oprav simulátorů, organizací Medikempu, letní školy,
s úpravou rozvrhového systému, s výplatou stipendií, apod.
Investice (6 000 000 Kč):
Ekonomická komise doporučila pokrýt požadavky ve výši 3 331 000 Kč (viz zápis z EK).
Vedení fakulty rozhodlo o vytvoření rezervy na investice ve výši 2 669 000 Kč. (rezerva bude
využita na schválené investice v případě neschválení změnového řízení projektu ERDF II,
případně i na spoluúčast tohoto projektu).
Jako podklad pro jednání vedení fakulty a AS LF HK zpracovala 22. 4. 2021 na základě
podkladů vedoucích oddělení děkanátu Ing. Věra Tlapáková, tajemnice.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na stanovení
rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení počtu studentů na LF HK (projekt VL
+ 15) na rok 2021.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 25 Usnesení přijato

9. Informace o aktuální a dlouhodobé situaci šaten ve Výukovém centru LF HK (EC) a
ve FN HK
Překládá:
Dominik Karásek – za studentskou část AS LF HK
Studenti žádají o projednání aktuální situace ohledně šatny v EC, jejíž provoz byl
paralyzován současnými opatřeními.
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Dále navrhují započít rozpravu o kapacitách a zabezpečení šaten ve FN HK, které jsou
využívány k převlékání na praktickou výuku, z důvodu lineárního navyšování počtu studentů
v rámci VL+15.
V příloze č. 2 stručná zpráva a fotodokumentace.
Diskuse:
Diskusi zahájil K. Lux, který vystoupil za D. Karáska, který byl omluven, a zopakoval před členy
senátu žádosti studentů ohledně situace se šatnami – změnit nebo zrušit tříminutový interval
vydávání klíčů od šatních skříněk ve Výukovém centru LF HK a upravit stávající prostory šaten
v Chirurgickém pavilonu nebo najít další vhodná místa pro šatny v areálu FN HK.
Do rozsáhlé diskuse se zapojili děkan fakulty, K. Lux, doc. Kučera, prof. Krejsek, prof. Kuba,
K. Kubová. Děkan fakulty sdělil, že o tomto problému bylo diskutováno na zasedání Kolegia
děkana a také byla zahájena jednání s vedením FN HK. Děkan fakulty pověřil Ing. Bráchu
(koordinátor technického rozvoje a investic LF HK), aby zmapoval a zanalyzoval případné
prostory vhodné na šatny v návaznosti na bezpečnostní a protipožární předpisy.
Dále bylo diskutováno: kumulace studentů v ranních hodinách při dodržování tříminutového
intervalu výdeje klíčů u recepce v EC, používání jedné šatní skříňky více studenty z časových
důvodů, nevyhovující současná situace v šatně v Chirurgickém pavilonu, posunutí začátku
výuky, přehodnocení tříminutového intervalu výdeje klíčů v návaznosti na dodržování odstupů,
dodržování hygienických opatření a testování studentů.
Děkan fakulty přislíbil, že vedení fakulty udělá maximum, aby se situace se šatními skříňkami
vyřešila.
K. Lux poděkoval za vyřešení situace se šatními skříňkami a požádal vedení fakulty přehodnotit
případně zrušit tříminutový interval výdeje klíčů od šatních skříněk ve Výukovém centru LF HK.
Usnesení č. 44/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informaci o aktuální a
dlouhodobé situaci šaten ve Výukovém centru LF HK a FN HK.
10. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Testování zaměstnanců a studentů probíhá ve Výukovém centru LF HK v areálu FN HK
bez problémů. Záchyt pozitivních testů je minimální.
- MZ ČR otevřelo od 3. 5. 2021 možnost registrace k očkování všech akademických
pracovníků (tj. pracovníků podílejících se na výuce studentů, zejm. pak v rámci praktické,
laboratorní, experimentální apod. výuky). Všichni akademičtí pracovníci obdrželi emailem
veškeré potřebné informace.
- Vedení fakulty ve spolupráci s vedením FN HK našlo i cestu, jak umožnit očkování i
ostatním zaměstnancům LF HK. Všem neakademickým pracovníkům byl rozeslán email
s konkrétními pokyny, jak se přihlásit k registraci. K této variantě registrace mají možnost
se také přihlásit i akademičtí pracovníci. Děkan fakulty apeloval na akademické
pracovníky, aby se přihlásili k očkování jen jedním způsobem.
- Mimořádný stav na UK prodloužen do 28. 5. 2021.
- Kolegium děkana rozhodlo o tom, že přijímací řízení pro uchazeče o studium na LF HK
proběhne prezenční formou.
- Akademický senát Univerzity Karlovy vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora UK a
schválil harmonogram volby.
- Informoval o programu Cooperatio, nové organizaci a řízení vědy a výzkumu na UK:
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o byly odeslány závazné deklarace přihlášení LF HK k vybraným vědním oblastem /
oborům programu Cooperatio, na RUK.
o byli osloveni a vybráni „fakultní koordinátoři“
o navrženi koordinátoři (prof. Hejna, doc. Slezák) a zástupci koordinátorů (prof.
Bureš, prof. Fiala a prof. Blaha).
o připravují se informační teze programu Cooperatio pro komunikaci s přednosty
pracovišť LF HK a společných pracovišť LF HK / FN HK,
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval o stavu řešení projektů OP VVV, probíhá audit na projektech Nanomat, CF a
INODOK.
- Proběhlo jednání ekonomické komise ke schvalování mimořádných požadavků pracovišť
na rok 2021.
- Zástupci GZO se zúčastnili 2. koordinačního setkání k OP JAK a NPO, kde byl
prezentován mj. předběžný seznam výzev. Bude potřeba v rámci připravované strategie LF
HK zvážit naši účast a začít připravovat podklady.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Ve stručnosti informoval o tom, že probíhají přijímací řízení pro uchazeče v AJ.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Probíhají jednání o umístění 7 našich studentů na Mayo Clinic.
- Studentská anketa na téma překážek zahraniční mobility bude ukončena 31. 5. 2021.
- Informoval o mobilitě studentů v rámci projektu Erasmus.
Diskuse:
Prof. Červinková navázala na informaci prof. Petery o anketě na téma překážek zahraniční
mobility v rámci programu Erasmus. Připomenula již jednou projednávané téma týkající
se uznávání předmětů ze stáží v zahraničí. Tuto záležitost konzultovala na zasedání
Academic Council/4EU+, kde bylo jasně řečeno, že základní podmínkou pro výjezd na stáž
Erasmus je detailní program stáže. Student uvede, které předměty a v jakém rozsahu
absolvuje na přijímací fakultě, již před odjezdem by na základě takto připraveného plánu
měl mít příslib o uznání těchto aktivit. Studenti si také stěžovali na problémy s
administrativou, proto prof. Červinková požádala vedoucí Studijního oddělení Ing.
Faistovou o pomoc při řešení těchto problémů.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Ve stručnosti informoval o probíhající výuce na Stomatologické klinice.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Probíhá příprava zadávání testů pro přijímací řízení. Tisk testů je objednán na 11. 5. 2021.
- Dne 5. 5. 2021 se uskuteční od 13.00 hod. 67. SVOČ ve VaVC UK (Kampus).
- Dne 1. 6. 2021 bude umožněn zápis do dalšího ročníku přípravného kurzu.
- Ve dnech 20. 7. a 21. 7. 2021 se uskuteční v Karolinu promoce (celkem 8 běhů).
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- V průběhu dubna proběhly všechny naplánované zkoušky po kmeni a předatestační test.
- Na květen jsou naplánovány atestační zkoušky v šesti oborech (Nukleární medicína,
Pracovní lékařství, Kardiochirurgie, Patologie, Gastroenterologie a Urgentní medicína).
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Ve stručnosti informoval o projektu Mephared 2.
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Progres – příprava podkladů pro výpočet vědeckého výkonu jednotlivých pracovních
skupin a rozpis mzdových a provozních nákladů na jednotlivé skupiny.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- V období 1. 7. 2021 - 15. 9. 2021 proběhne rekonstrukce instalované audiovizuální techniky
včetně rozvodů v prostorách Výukového centra LF HK v areálu FN HK – (posluchárna EC,
seminární místnost EC1, EC2, EC3 a EC4) a ve Velké posluchárně, budova fakulty,
Šimkova ulice. Provoz v uvedených prostorách bude podstatně omezen. Průběh předem
plánovaných akcí bude individuálně upřesněn s jejich garanty.
- Z důvodu konání přijímací zkoušky prezenční formou bude uvolněno Výukové centrum LF
HK v areálu FN HK (tj. vyblokování termínu 15. 6. 2021 z testování na Covid-19) pro
příjímací řízení.
-

11. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Dne 30. 4. 2021 se uskutečnilo zasedání AS UK, na kterém byla mimo jiné přijata usnesení:
o AS UK vyjádřil kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 28.
5. 2021.
o AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schválil
harmonogram volby. Informace jsou zveřejněny na webu UK i LF HK.
o AS UK schválil „Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a
střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023“ ve znění modifikace.
o AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a doporučil
návrh realizovat.
o AS UK projednal materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a
vyjádřil k němu kladné stanovisko.
12. Různé
Kristián Lux
- Vznesl dotaz ke schváleným novým Pravidlům pro organizaci studia na Lékařské fakultě
v Hradci Králové, konkrétně:
o Složení komise u druhého opravnému termínu zkoušek
ODPOVĚĎ – prof. Langrová: Pravidla pro organizaci studia na LF HK (schválená
na AS UK dne 30. 4. 2021) - Čl. 6 - Kontrola studia, bod 6 - Student má právo být
při prvním opravném termínu vyzkoušen jiným zkoušejícím než při řádném termínu,
jestliže o to požádá děkana. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z
povinného nebo povinně volitelného předmětu před zkušební komisi složenou
minimálně ze dvou zkoušejících, a to i v případě poprvé zapsaného předmětu.
o Zapsání výsledku zkoušení do SIS
ODPOVĚĎ – Ing. Faistová: písemný zápis o výsledku zkoušky do výkazu studia –
INDEXU, byl zrušen na zasedání AS LF HK dne 5. 10. 2020. Studijní oddělení již
nebude kontrolovat zápis výsledků zkoušek ve výkazu studia – INDEXU.
Pravidla pro organizaci studia na LF HK (schválená na AS UK dne 30. 4. 2021) Čl. 6 – Kontrola studia, bod 9 - Výsledek vykonaného zápočtu a zkoušky zapíše
zkoušející bez zbytečného prodlení do SIS.
Zasedání skončilo v 16.06 hodin.
Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 7. 6. 2021 ve 14.30 hodin. Forma zasedání bude
upřesněna dle epidemické situace.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 3. 5. 2021
Usnesení č.
35/2021
36/2021
37/2021

38/2021

39/2021

40/2021
41/2021

42/2021

43/2021

44/2021

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání
AS LF HK dne 3. 5. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání
AS LF HK dne 12. 4. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu
volitelných předmětů „Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství/
Topics from Hygiene and Preventive Medicine“ na „Vybrané kapitoly z
preventivního lékařství/ Topics from Preventive Medicine“ od akademického
roku 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu
povinných předmětů „Hygiena a preventivní lékařství/ Hygiene and Preventive
Medicine“ na „Preventivní lékařství/ Preventive Medicine“ od ak. roku 2021/2022
a zároveň i v nové akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit v roce
2023/2024).
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu názvu
povinných předmětů „Management privátní praxe/ Management, Ethics and Legal
Aspects of Dental Practice“ na „Veřejné zdravotnictví/ Public Health“ od ak. roku
2021/2022 a zároveň i v nové akreditaci (5. ročník v nové akreditaci se bude učit
v roce 2023/2024).
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje převedení úvazku
1,0 SŠ na 0,5 VŠ na Ústavu preventivního lékařství.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje v rámci zásad
efektivního hospodaření postupovat při posuzování požadavků na užívání zdrojů
fakulty dle navržených pravidel.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh
na čerpání investičních prostředků v roce 2021 v předpokládané výši 21 230 tis.
Kč.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený
návrh na stanovení rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení
počtu studentů na LF HK (projekt VL + 15) na rok 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informaci
o aktuální a dlouhodobé situaci šaten ve Výukovém centru LF HK a FN HK.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
3th May 2021
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
35/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the meeting programme on 3th May 2021.
36/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the meeting records from 12th April 2021.
37/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the change of the name of the optional subjects „Vybrané kapitoly z hygieny a
preventivního lékařství/ Topics from Hygiene and Preventive Medicine“ to
„Vybrané kapitoly z preventivního lékařství/ Topics from Preventive
Medicine“from the academic year 2021/2022.
38/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the change of the name of compulsory subjects "Hygiena a preventivní lékařství/
Hygiene and Preventive Medicine" to "Preventivní lékařství/Preventive
Medicine" from the academic year 2021/2022 and at the same time in the new
accreditation (the 5th year in the new accreditation will be taught in 2023/2024).
39/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the change of the name of compulsory subjects "Management privátní praxe/
Management, Ethics and Legal Aspects of Dental Practice" to "Veřejné
zdravotnictví/ Public Health" from the the academic year 2021/2022 and at the
same time in the new accreditation (the 5th year in the new accreditation will be
taught in 2023/2024).
40/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove
approves changing the 1,0 full work loads of secondary school graduates
into 0,5 university graduate full work loads.
41/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
according to the general guidlines of effective budget policy to follow the
suggested rules for utilising financial sources of the faculty.
42/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposal to draw the money for investments ammounting CZK 21.230 in
2021.
43/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposed budgeting of the financial contribution P for a Long-term increase
of number of students at the FM in HK (project VL + 15) for the year 2021.
44/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into
consideration the information on the present situation with locker romms
situated in the Education Center of the FM and University Hospital.
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