Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 1. 2. 2021 čj.: UKLFHK/36630/2021.
Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
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.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Anthabi Mohamad Ali
Hassan Alhassan Shakir Hassan
Karásek Dominik
Kubová Karolína
Lux Kristián
Mucha Martin

Novotný Vojtěch
Olšáková Veronika
Petraš Pavel
Roubalová Michaela
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Kutina Matěj

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Pavla Sedlářová
Ing. Veronika Špačková
Tereza Česenková
Peter Fecske

Zasedání AS LF HK se uskutečnilo hybridní formou. Z 36 členů senátu bylo průběžně
on-line připojeno nebo bylo fyzicky přítomno 31 členů AS LF HK (20 zaměstnanců, 11
studentů).
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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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).
Prof. Krejsek informoval, že o předkládaných usneseních se bude hlasovat
prostřednictvím programu Univerzity Karlovy. Veškeré zpracování hlasování a následné
vyhodnocení výsledků zajistil vedoucí OVT Ing. Jiří Špulák. Odkazy na hlasování obdrželi
členové senátu v předstihu.
Hlasování bude probíhat omezenou dobu analogicky klasickému senátu. Budou
postupně uvolněny body k hlasování a průběžně uzavírány.
Hlasování a volby jsou dostupné na https://vr.is.cuni.cz/. Přihlásit se můžete osobním
číslem a heslem nebo celou emailovou adresovou a heslem. Doporučení je číslem, které je na
kartě zaměstnance nebo ISIC.
Protože se jedná o první zasedání v novém roce, dojde také k tajnému hlasování o
členech předsednictva.
2. Informace a schválení programu zasedání AS LF HK 1. 2. 2021
Návrh programu:
Zahájení
Informace a schválení programu AS LF HK 1. 2. 2021
Informace a schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 7. 12. 2020
Informace z RVŠ
Informace o doplnění člena AS LF HK za akademickou část
Volba volební komise pro volby předsednictva AS LF HK a volba předsednictva AS LF
HK
7. Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové
8. Návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
9. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
10. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a Nové úplné znění Smlouvy o dílo uzavřené dne
2.8.2018 mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou
11. Průběžná zpráva o realizaci Dlouhodobého finančního opatření k navýšení kapacit
lékařských fakult za rok 2020, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 4.
září 2018 č. 563
12. Zpráva o činnosti AS LF HK v roce 2020
13. Sdělení děkana a proděkanů
14. Informace z AS UK
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 1/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 1. 2. 2021.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 22
Usnesení přijato
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3. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 7. 12. 2020
Předsednictvo AS LF HK obdrželo drobnou připomínku od prof. Chroboka, která byla
zapracována do zápisu.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 2/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 7. 12. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 26
Usnesení přijato
4. Informace z RVŠ
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
- Poděkovala členům senátu za zvolení do RVŠ.
- Dne 28. 1. 2021 se prostřednictvím platformy Zoom uskutečnilo on-line 1. zasedání
Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2021 – 2023.
- Naplánované volby předsedy, místopředsedů a členů komisí se z důvodu technických
závad v programu Zoom neuskutečnily. 11. 2. 2021 bude pokračovat jednání RVŠ,
které bylo z technických důvodů pozastaveno.
5. Informace o doplnění člena AS LF HK za akademickou část
Předkládá:
předsednictvo AS LF HK
V souladu s Volebním řádem AS LF HK došlo k zániku mandátu člena za
akademickou část pana prof. MUDr. Pavla Eliáše, CSc. z důvodu ukončení pracovního
poměru na LF HK k 31. 1. 2021.
Na jeho místo postoupil náhradník, a to v pořadí, ve kterém se umístil při volbách dne
28.11.2018 – doc. MUDr. Miroslav SOLAŘ, Ph.D. Doc. Solař se členstvím v AS LF HK
souhlasí.
Usnesení č. 3/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění členů AS LF
HK za akademickou část.
6. Volba předsednictva AS LF HK
Na základě Jednacího řádu AS LF HK, Část V., článek 28 bod 3. byla z důvodu
epidemické situace ustanovena před zahájením zasedání tříčlenná volební komise ve složení:
prof. Mičuda, doc. Kučera a studentka sl. K. Kubová, která byla následně schválena členy AS
LF HK.
Volba členů volební komise a také tajná volba předsednictva se uskutečnila
prostřednictvím programu Univerzity Karlovy, jako všechna ostatní hlasování o usneseních.
Tříčlenná volební komise byla fyzicky přítomna v zasedací místnosti děkanátu a dohlížela na
průběh on-line tajného hlasování a následně potvrdila výsledky hlasování.
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Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 4/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje volební komisi pro volby
předsednictva AS LF HK ve složení prof. Mičuda, doc. Kučera a K. Kubová.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 3 Hlasovalo: 27
Usnesení přijato

1. kolo: Volba předsednictva AS LF HK – výsledky tajného on-line hlasování:
Doc. Kučera informoval, že voleb do předsednictva akademické části AS LF HK se
on-line hlasování zúčastnilo celkem 18 zaměstnanců.
1
2-3
2-3
2-3
4
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
10 - 16
10 - 16
10 - 16
10 - 16
10 - 16
10 - 16
10 - 16

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
Doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

11
5
5
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Doc. Kučera informoval, že na druhém a třetím postupovém místě se nacházejí tři
kandidáti se stejným počtem hlasů (prof. Bureš, prof. Červinková a doc. Koblížek). Dle
volebního řádu má být, při shodném počtu hlasů, přistoupeno k losování. Před začátkem
losování se přihlásil ke slovu doc. Koblížek a zřekl se členství v předsednictvu.
K. Kubová informovala, že voleb do předsednictva studentské části AS LF HK se online hlasování zúčastnilo celkem 11 studentů.
1
2
3-4
3-4

Kristián Lux
Pavel Petraš
Novotný Vojtěch
Kubová Karolína

9
7
1
1

2. kolo: Volba předsedy a volba místopředsedy AS LF HK – výsledky tajného on-line
hlasování:
Volby předsedy AS LF HK se on-line hlasování zúčastnilo 28 členů AS LF HK.
Předsedou AS LF HK byl zvolen prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. s počtem hlasů 17, na
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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druhém místě se umístila prof. MUDr. Zuzana Červinková (6 hlasů) a na třetím místě se
umístil prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. (4 hlasy), na čtvrtém místě se umístil Kristián Lux (1
hlas).
Volby místopředsedy AS LF HK se on-line hlasování zúčastnilo 28 členů AS LF HK.
Místopředsedou AS LF HK byl zvolen prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. s počtem hlasů 12, na
druhém místě se umístila prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. s počtem hlasů 11. Další
v pořadí Lux Kristián (3 hlasy), Pavel Petraš (2 hlasy).
Výstupy jednotlivých on-line tajných hlasování zpracoval vedoucí OVT Ing. J.
Špulák. Protokoly o hlasování potvrdila svými podpisy volební komise a jsou uloženy u
sekretářky senátu R. Vlachové.
7. Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková
Současná epidemická situace si v loňském i letošním roce vyžádala mimo jiné i nové formy
jednání kolektivních samosprávných orgánů fakulty. Možnost konat zasedání těchto orgánů
hybridním nebo distančním způsobem byla upravena zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování
doby studia pro účely dalších zákonů, v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a
exekutivními opatřeními vlády. Tato právní úprava však byla platná pouze do konce
kalendářního roku 2020.
Po skončení platnosti tohoto zákona (a po skončení mimořádného stavu na UK) mohou
umožnit volbu plně distančního nebo hybridního způsobu jednání změny vnitřních
předpisů, reagujících na mimořádné události. Jiné než prezenční formy zasedání budou
využívány jen jako výjimečná opatření daná mimořádnými okolnostmi.
Z těchto důvodů děkan navrhuje změnu Jednacího řádu Vědecké rady LF HK, spočívající
v doplnění ustanovení umožňujícího zvolit distanční nebo hybridní formu jednání ve
vymezených případech. Souběžně je uvedena možnost distančního nebo hybridního zasedání
a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem. Podrobnosti
následně stanoví opatření děkana.
Děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. předkládá ke schválení členům AS LF
HK návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady LF HK. Návrh změny je připojen
v příloze č. 1 a č. 2.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 5/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Jednacího řádu
Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 26
Usnesení přijato
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8. Návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci
Králové
Předkládá:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Předseda AS LF HK
Zpracovala: Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková
Mimořádná situace si vynutila ze stejných důvodů i změnu Jednacího řádu Akademického
senátu LF HK, když možnost konat zasedání hybridním nebo distančním způsobem, po
skončení platnosti zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a
rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších
zákonů, je dovolena pouze za podmínky vyhlášení mimořádného stavu na UK.
Z těchto důvodů předseda Akademického senátu LF HK navrhuje změnu Jednacího řádu
Akademického senátu LF HK, spočívající v doplnění ustanovení umožňujícího zvolit
distanční nebo hybridní formu jednání ve vymezených případech. Podrobnosti následně
stanoví opatření děkana.
Předseda Akademického senátu požádal v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998, o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o
stanovisko k tomuto návrhu děkana. Děkan s předloženým návrhem vyslovil souhlas (viz
příloha).
Předseda Akademického senátu LF HK prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. předkládá, se
souhlasným stanoviskem děkana, ke schválení členům AS LF HK návrh změny
Jednacího řádu Akademického senátu LF HK. Návrh změny je připojen v příloze č. 3 a č.
4.
Dopis děkana prof. Manďáka předsedovi prof. Krejskovi – souhlasné stanovisko – příloha č.
5.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 6/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Jednacího řádu
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 28
Usnesení přijato

9. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková, Ing. Eva Faistová
Děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. navrhuje změnu Pravidel pro organizaci
studia. Změna tohoto vnitřního předpisu reaguje zejména na ukončení platnosti výkazu o
studiu (indexu), dále jsou v něm reflektovány všechny změny v návaznosti na novely
Studijního a zkušebního řádu UK, a to zejména změna u druhého opravného termínu
zkoušení, které se bude konat před zkušební komisi. Druhého opravného termínu státních
zkoušek se bude účastnit proděkan fakulty nebo jiná osoba pověřená děkanem fakulty.
V neposlední řadě umožní změna tohoto předpisu také konat distančně kontroly studia, a to
v návaznosti na novelu zák. č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách). Změna předpisu spočívá také v doplnění ustanovení
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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umožňujícího oborovým radám hlasovat per rollam o záležitostech studia. Podrobnosti
následně stanoví opatření děkana.
Děkan fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. předkládá ke schválení členům AS LF
HK návrh změny Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Návrh změny je připojen v příloze č. 6 a č. 7.
Diskuse:
Prof. Žák oceňuje tyto změny nejen u nás, ale i v rámci celé UK.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 7/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel pro
organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 29
Usnesení přijato

10. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a Nové úplné znění Smlouvy o dílo uzavřené dne
2.8.2018 mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice - na základě podkladů projektového týmu
MEPHARED 2

Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou ze dne
2.8.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.8.2018, Dodatku č. 2 ze dne 28.8.2019, Dodatku č. 3
ze dne 22.7.2020 a Dodatku č. 4, který bude uzavřen v únoru 2021 (dále jen „Smlouva“),
a o projednání a následný souhlas s Novým úplným zněním Smlouvy o dílo mezi společností
Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou ze dne 2.8.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
2.8.2018, Dodatku č. 2 ze dne 28.8.2019, Dodatku č. 3 ze dne 22.7.2020 a Dodatku č. 4, který
bude uzavřen v únoru 2021 (dále jen „NÚZ“).
Dodatek č. 4, který bude součástí NÚZ, byl schválen Akademickými senáty FaF a LF HK,
Kolegiem Rektora UK a nyní je předložen ke schválení Akademickým senátem UK
dne 22.1.2021.
Předmětem Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace ve všech stupních pro projekt
Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Předmětem Dodatku je pak zejména upřesnění formulací použitých ve Smlouvě, odstranění
chyb v psaní a sjednocení jednotlivých ustanovení smlouvy.
Předmětem Dodatku je:
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a) změna ustanovení čl. VII. odst. 1) část Výkonová fáze III. Smlouvy, napravující chybné
označení jednotlivých fází zpracovávání dokumentace pro stavební povolení (DSP)
ve Smlouvě, kdy Dodatkem č. 1 Smlouvy nedošlo k posunu termínu odevzdání čistopisu DSP
Zhotovitelem Objednateli. Odevzdání čistopisu DSP by tak předcházelo odevzdání hrubopisu,
proto toto narovnání.
Od počátku zahájení prací provází smluvní strany nejasnosti v použité terminologii
ve Smlouvě. Není jasné, kdy se Smlouvou myslí „hrubopis“ a kdy „čistopis“, a co je vlastně
čistopisem a hrubopisem myšleno, přičemž oba tyto termíny nemají zákonnou definici, byť se
v praxi běžně používají. Proto se Dodatkem č. 5 snažíme o odstranění pochybností v užití
termínů a jejich obsahu.
b) změna ustanovení čl. XI. odst. 2) část Výkonová fáze III. Smlouvy, upravující provázání
oprávnění Zhotovitele fakturovat s jednotlivými termíny plnění, tak jako je tomu v ostatních
Výkonových fázích Smlouvy. Ve Výkonové fázi III je Zhotovitel povinen odevzdat v určitém
termínu hrubopis DSP, není však oprávněn za něj fakturovat. Jedná se o snahu o nápravu a o
sjednocení s ostatními výkonovými fázemi díla.
c) doplnění odst. 3) za odst. 2) v čl. VI. Smlouvy, která je promítnutím požadavku Objednatele
být přítomen nejdůležitějším jednáním Zhotovitele v souvislosti s plněním díla.

Vyhotovení Nového úplného znění Smlouvy o dílo se zapracováním dodatků 1 až 5 pak
vychází z požadavku Právního odboru Rektorátu Univerzity Karlovy.
Návrh Dodatku č. 5 i Nového úplného znění smlouvy byl projednán a odsouhlasen Právním
odborem Rektorátu Univerzity Karlovy a po projednání v AS FaF UK a AS LF HK bude
předložen k projednání v AS UK a ve Správní radě UK.
Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh Dodatku č. 5 a Nového úplného znění smlouvy
dne 21. 1. 2021.
Viz přílohy č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 8/2021
Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové projednal návrh
předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018 mezi společností
Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou v Praze a návrh Nového úplného znění
Smlouvy o dílo a souhlasí s jeho uzavřením.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 30
Usnesení přijato

11. Průběžná zpráva o realizaci Dlouhodobého finančního opatření k navýšení kapacit
lékařských fakult za rok 2020, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne
4. září 2018 č. 563:
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. V. Špačková, manažer programu Dlouhodobého navýšení počtu studentů
Děkan fakulty je na základě uvedeného opatření povinen předložit MŠMT prostřednictvím
rektorátu Univerzity Karlovy Zprávu o realizaci Dlouhodobého finančního opatření
k navýšení kapacit lékařských fakult. Zpráva se týká údajů za rok 2020.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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Zprávu předkládám jako informaci na vědomí AS LF HK – viz. příloha č. 13
Usnesení č. 9/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí Zprávu o realizaci
Dlouhodobého finančního opatření k navýšení kapacit lékařských fakult za rok 2020
zpracovanou na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2018 č. 563.

12. Zpráva o činnosti AS LF HK v roce 2020
Předkládá: předseda AS LF HK
Zpráva o činnosti AS LF HK v roce 2020 v příloze č. 14.
Usnesení č. 10/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o činnosti AS
LF HK v roce 2020.

13. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o současné epidemické situaci (zhoršená situace v nemocnicích, data
hospitalizovaných jsou alarmující, kapacita lůžek v nemocnici je na hranici přeplnění,
nové mutace, vyšší smrtnost u britské mutace).
- Z důvodu dramaticky narůstajících se počtů nakažených pacientů oslovil děkan fakulty
spolu s ředitelem FN HK studenty s žádostí o pomoc při zapojení do zdravotnických týmů
FN HK formou dohod o provedení práce, či formou dobrovolnické pomoci. Děkan
poděkoval přednostům a garantům předmětů za vstřícnost a rozvolnění výuky, kterou
věnují studentům, kteří se do této pomoci zapojili. Děkan rozhodl o přidělení
mimořádného jednorázového stipendia ve výši 5.000 Kč prvním 150 studentům, kteří se
k této dobrovolné aktivitě rozhodnou a přihlásí. Stipendium nenahrazuje mzdu za práci ve
zdravotnickém zařízení a je projevem díků fakulty za pomoc v nouzi.
Prof. Krejsek poděkoval všem studentům, kteří se do této akce zapojili, a doufá, že
nebudou za dobré skutky od vyučujících „po zásluze potrestáni“.
- Výuková činnost je zabezpečena na základě nového Usnesení vlády ze dne 22.1.2021 č.
56. https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Koronavirus/Nove-usneseni-vlady-pravidla-23-1-142-2021/ Pro zabezpečení praktické výuky platí vládní výjimka. Studenti jsou ve FN
vybavováni respirátory. Studenti na kovidových pracovištích mohou být zařazeni do
systému očkování, pokud chtějí.
- Děkan uvolnil finanční prostředky na nákup respirátorů pro pracovníky na neklinických
pracovištích. Každý zaměstnanec obdrží 20 ks respirátorů. Rozdělení zaměstnancům
zajistí vedoucí pracovišť.
- MEPHARED 2 - Právní zastupování Kancelář Holec a part. + MT Legal. Probíhají
intenzivní jednání s architekty a institucemi (příjezdové komunikace, tepelná čerpadla,
plynová kotelna…) Příslib financování z Národního programu obnova, předložení žádosti
2Q 2021.
- Ing. Sedlářová v rámci vystoupení děkana fakulty prezentovala virtuální prohlídku
některých
budov
LF
HK.
Vše
je
zveřejněno
na
webu
fakulty:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/O-fakulte/Virtualni-prohlidka/
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Prof. Bureš tuto aktivitu pochválil a doufá, že bude rozšířena i na další pracoviště. Prof.
Červinková také toto chválí, ale posteskla si, že studenti už nebudou tak překvapeni, když
si mohou vše virtuálně projít dopředu.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- 15. 1. 2021 byl zveřejněn rozvrh na letní semestr 2020/2021.
- 14. 1. 2021 se konalo zasedání Rozvrhové komise.
- Začínají přípravy na letní promoce (20. a 21. července 2021).
- KD schválilo návrh harmonogramu předstátnicových praxí a státních zkoušek pro ak. rok
2021/2022 ve studijním programu Všeobecné lékařství a General Medicine.
- KD souhlasilo s organizací přípravného kurzu pro uchazeče o magisterské studium v r.
2021/2022 při zachování současných podmínek. Kurz se uskuteční ve Velké posluchárně
– budova Šimkova ul. a v případě nutnosti bude převeden do on-line podoby jako v roce
2020.
- KD souhlasilo s organizací dalšího ročníku dvouletého kurzu U3V Zdravé stárnutí.
V případě nedobré epidemické situace bude před prvním zářím zveřejněno upozornění, že
se kurz nebude otevírat.
- Na pozici koordinátora kvality výuky na LF HK byli obsazeni MUDr. Jana Langrová,
Ph.D. (Ústav patologické fyziologie LF HK) a Ing. Jan Freiberg (OVT).
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Příprava nového kola přijímacího řízení (testy zadány do Moodlu, připravují se technické
informace pro uchazeče a agentury. Dne 5. 2. 2021 přijímací řízení Dubaj.
- Příprava DOD pro zahraniční uchazeče ve spolupráci s Ing. Sedlářovou.
- On-line propagace na Expo Dubaj 6. – 7. 2. 2021.
- Problémy s uznáváním našeho vzdělání ve Velké Británii.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Probíhají přípravy na vytvoření učitelského týmu ÚNLS a konzultace s potenciálními
osobami z řad akademiků LF HK a vysokoškolsky vzdělanými sestrami a biomedičkami
z řad nelékařských pracovníků LF a FN.
- Probíhají jednání o návrhu kurikula a akreditace předmětu Základy péče o pacienta a
personálním zajištění výuky mediků 2. ročníku všeobecného lékařství společně s prof.
Langrovou a dr. Vachkovou.
- Dne 1. 2. 2021 proběhla úspěšná obhajoba disertační práce MUDr. Štěpánky Pohlové
Kučerové – soudní lékařky v DSP Patologie v hybridním režimu.
- Probíhá bloková výuka pro studenty 1. a 2. ročníků DSP v prostředích MS Teams a
ZOOM.
- Na Procházkovu cenu za nejlepší publikaci v chirurgických oborech v r. 2020 byl navržen
MUDr. Martin Děrgel.
- Na Fingerlandovu cenu za nejlepší publikaci v morfologických oborech v r. 2020 byl
navržen MUDr. Jiří Soukup.
- Na cenu Primátora města za studentskou tvůrčí práci v roce 2020 byla navržena Mgr.
Darja Koutová.
- Probíhají celostátní jednání proděkanů LF ČR pro nelékařské obory ohledně vzdělávání
studentů magisterských studijních programů týkající se úprav kurikula jejich studia pro
dosažení kvalifikace praktické sestry po 4. ročníku studia, jak bylo uloženo vládou ČR.
Kristián Lux tlumočit žádost studentek Ošetřovatelství na změnu termínů státních zkoušek.
Studentky by rády pokračovaly v magisterském studiu, které na naší fakultě není. Aby se
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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mohly na magisterské studium dostat, musí absolvovat přijímací zkoušky. Termíny těchto
zkoušek se však překrývají s termíny státních zkoušek na fakultě.
Prof. Kaška slíbil, že tuto situaci bude řešit.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Projekty OP VVV, ERDF projekty CF a ERDF II běží. U projektu CF řídící orgán
schválil využití úspor (OCT, fluorescenční mikroskop), což je vynikající zpráva.
- Dne 21. 1. 2021 proběhlo závěrečné jednání hodnotící komise k miniprojektům 2021.
Autoři mohou čekat na výsledky.
- K 15. 1. 2021 skončil sběr mimořádných požadavků pracovišť. Sešlo se celkem 77
požadavků v celkové částce 17,8 mil. Kč (z toho 15,2 mil INV a 2,6 NIV). Probíhá
kontrola úplnosti zadání podkladů ze strany OVT, EO a Koordinátora rozvoje a investic a
případné doplnění žádosti ze strany zadavatelů.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Dne 15.1.2021 proběhla schůzka se studenty ohledně internacionalizace. Hlavními body
jsou zlepšení jazykové vybavenosti studentů, najít zahraniční univerzity s ekvivalentním
kurikulem, umožnit krátkodobé zahraniční stáže, zpřehlednit nabídku zahraničních stáží
na webových stránkách a zlepšit PR výjezdů.
- Je vyhlášena možnost zahraniční stáže pro studenty DSP v 1. ročníku, informace jsou
v Oběžníku LF HK.
- Fond mobility na letní semestr se bude podávat od 1.2, žádosti POINT od dubna 2021.
- Byly vyhlášeny minigranty v rámci projektu 4EU+ - výzva byla zveřejněna v Oběžníku
LF HK. Jsou podporovány společné workshopy, krátkodobá mobilita (i virtuální),
propojování výuky. Aktivity by měly být cíleny pro pregraduální studenty.
- V rámci programu Erasmus Traineeship máme od 9.11.2020 do 19.1.2021 studentku
Puchalovou v Litvě v Kaunasu. Po příjezdu byla v karanténě a po testu v pořádku stážuje.
Student Urban se od 15.3. do 23.5.2021 chystá na kliniku Kaarlsruhe. Ostatní stáže byly
zatím zrušeny, čekáme, zda se situace v Evropě zlepší.
- Chodí dotazy zahraničních zájemců o Elective stáže a Erasmus incoming. Odpovídáme,
aby napsali znovu v březnu, protože nyní kvůli kovidové situaci nemůžeme nic slíbit.
V současné době u nás máme 6 Erasmus studentů (2 Španělé, 1 z Lotyšska a 3 z Itálie) a
na letní semestr přijedou 3 studenti z Turecka.
- Prof. Temesgen psal, že zatím stále nemůže slíbit přijetí studentů (vybraných na stáž na
May 2020), ani zatím neví, za jakých podmínek (očkování, testy) by bylo přijetí studentů
možné a také neví kolik jich budou moct přijmout.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Z důvodu pracovní neschopnosti pracovnic ve mzdové účtárně došlo po projednání s
odborovou organizací k posunutí výplatního termínu mzdy za měsíc prosinec 2020 z 12.
1. 2021 na 15. 1. 2021. Situaci se podařilo stabilizovat, výplata mezd za leden 2021
proběhne ve standardním termínu.
- Po projednání v kolegiu děkana dne 21. 1. 2021 je umožněno pracovištím do doby
schválení rozpočtu na rok 2021 čerpat v rámci rozpočtového provizoria prostředky do
výše max. 30 % limitu rozpočtu pracovišť minulého roku. Informace včetně limitu byla
pracovištím rozeslána.
- Děkan fakulty schválil vytvoření Fondu odměn vedoucích pro rok 2021. Podrobné
informace budou rozeslány vedoucím pracovišť.
- Pracoviště budou v krátké době požádána o spolupráci při sběru dat do Výroční zprávy o
činnosti LF HK za rok 2020.
Zápis z jednání AS LF HK dne 1. 2. 2021
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prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Probíhá dokončování vyúčtování projektu Progres Q40.
14. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Informoval, že zasedání AS UK proběhla ve dnech 18. 12. 2020 a 21. 1. 2021. Na
zasedání bylo mimo jiné projednáno čerpání prostředků z fondu Mikuláš, prodloužení
mimořádného stavu na UK do 12. března 2021, Strategický záměr UK na období 2021 –
2025, Plán realizace strategického záměru UK pro rok 2021, pracovní neschopnost pana
rektora prof. Zimy a prorektora prof. Royta. Dne 5. 2. 2021 se uskuteční volební zasedání
AS UK.
15. Různé
Dominik Karásek
Vznesl dotaz na děkana fakulty, jak je to s vakcínami pro studenty 6. ročníků, kteří jsou na
praxi v nemocnicích a kteří tak přicházejí do styku s covid pozitivními pacienty. K žádosti o
očkování studentů 6. ročníků se připojil také Hassan, AlHassan Shakir Hassan.
Děkan fakulty sdělil, že na toto téma jednali děkani v rámci Asociace děkanů lékařských
fakult. Jsou na to ze stran děkanů různé názory. V tuto chvíli, proti vůli děkana, se bohužel
nepočítá s očkováním studentů 6. ročníků.
Martin Mucha a Peter Fecske (student FaF)
Ve stručnosti informovali členy senátu o společném návrhu studentů LF HK a FaF postavit
krytou a uzamykatelnou kolárnu před vysokoškolskými kolejemi Na Kotli.
Prof. Krejsek uvítal jejich aktivitu a doporučil návrh předložit vedení fakulty.
Děkan fakulty sdělil, že byl o této aktivitě studentů již informován primátorem města prof.
Hrabálkem (studenti také jednali s vedením města).
Děkan fakulty vidí celou záležitost za velice problematickou, zvláště s majetkovým
vypořádáním pozemků, na kterých by měla kolárna stát. Celý nápad i návrh projektu
s vybudováním kolárny však hodnotí kladně. Další varianta s vybudováním tzv. „věže“ na
kola v režii LF HK není bohužel reálná.
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Požádal o zveřejnění odkazu na zasedání Vědecké rady LF HK, která se uskuteční hybridní
formou 2. 2. 2021. Odkaz, který byl zveřejněn na webu fakulty u pozvánky na VR, byl zaslán
prof. Červinkovou také do chatu zasedání senátu.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Poděkovala vedoucímu OVT Ing. Špulákovi za IT podporu.
K ní se také připojil předseda senátu prof. Krejsek a poděkoval Ing. Špulákovi za dohled a
vyhodnocení celého on-line hlasování.
Zasedání skončilo v 16.50 hodin.
Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 1. 3. 2020 ve 14.30 hodin.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
Za správnost: Radka Vlachová
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 1. 2. 2021
Usnesení č.
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021

5/2021
6/2021
7/2021
8/2021

9/2021

10/2021

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 1. 2. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 7. 12. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění
členů AS LF HK za akademickou část.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje volební komisi
pro volby předsednictva AS LF HK ve složení prof. Mičuda, doc. Kučera a K.
Kubová.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu
Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu
Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel
pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
projednal návrh předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 8.
2018 mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou v Praze a
návrh Nového úplného znění Smlouvy o dílo a souhlasí s jeho uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí Zprávu o
realizaci Dlouhodobého finančního opatření k navýšení kapacit lékařských fakult
za rok 2020 zpracovanou na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4.
září 2018 č. 563.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o
činnosti AS LF HK v roce 2020.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
1st February 2021
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
1/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting programme on 1st February 2021.
2/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting records from 7th December 2020.
3/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration with new member of AS FM who shall fill the vacancy in the
academic´s part.
4/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees on
the following election commission members prof. Mičuda, doc. Kučera a K.
Kubová.
5/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
a change of the Rules of the Academic council of the Faculty of Medicine in
Hradec Kralove.
6/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
a change of the Rules of the Academic senate of the Faculty of Medicine in
Hradec Kralove.
7/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
a change of the Rules for organisation of the study in Faculty of Medicine in
Hradec Kralove.
8/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove discussed
a proposal of an Amendment No. 5 to the Contract concluded on August 2,
2018 between the company Bogle Architects s.r.o. and Charlest University
Prague and agrees it to become an effective part of the contract.
9/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration the report on realization of the Long-term financial measures on
increasing capacity of the medical faculties for the year 2020 which was
implemented on the basis of the government resolution No. 563 from October
4, 2018.
10/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration the annual report on activities of the AS LF HK in 2020.
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