Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 5. 5. 2014

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Zdeněk Bureš, Ing.
Josef Borovka
Natálie Dušková
Marie Holubek
Aneta Matulíková

Vlastimil Mazura
Tomáš Peták
Eva Sedláková
Jan Šenfeld

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Mgr. Alžběta Filipová
Kevin Kuan Boon Sen
Olga Zlámalová

Neomluveni:

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 24 členů AS LF (15 zaměstnanců, 9
studentů). V průběhu jednání se dostavil další 1 člen AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 20/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. D. Slížovou a V. Mazuru.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 24
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Určení skrutátorů
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 7. 4. 2014 a 22. 4. 2014
5. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2014
6. Návrh rozpočtu investičních prostředků LF HK (tj. FRM) pro rok 2014
7. Návrh rozpočtu pro pracoviště LF HK na kalendářní rok 2014
8. Svěření pozemků ze Směnné smlouvy č. 1283/2010 do správy LF HK
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Informace z RVŠ
12. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 21/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 5. 5. 2014.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 7. 4. 2014 a 22. 4. 2014
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 22/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 7. 4. 2014.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 23/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 22. 4. 2014.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato
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5. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Příjmová část
Příjmová část rozpočtu zahrnuje příjmy ve formě příspěvku ze státního rozpočtu,
dotace ze státního rozpočtu a příjmy získané vlastní činností, především z výuky zahraničních
studentů v anglickém jazyce.
V roce 2014 zůstala metodika poskytování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na
univerzitu v podstatě stejná jako v předcházejícím roce. Při rozdělování příspěvku ze státního
rozpočtu bylo na UK postupováno dle schválených „Principů rozdělování státní neinvestiční
dotace na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2014“.
Principy rozdělování příspěvku a dotací pro rok 2014 pro naši fakultu představují
v hlavních bodech:
- příspěvek na vzdělávací činnost se rozděluje na normativní část A, na absolventskou část
(ukazatel B2) a ukazatel kvality K
- normativní část příspěvku vychází tradičně z normativního počtu studentů (7,5 %
ukazatele) a koeficientů náročnosti studia (92,5 % ukazatele), kdy koeficienty náročnosti
studia zůstaly zachovány
- srovnatelný dílčí normativ na studenta činí v roce 2014 dle rozpisu 19 345 Kč, zatímco
v roce 2013 činil 18 161 Kč, v roce 2012 činil 17 481 Kč, v roce 2011 to bylo 18 074 Kč a
v roce 2010 představoval normativ 18 598 Kč
- doktorské studijní programy byly zohledněny bonifikací – koeficientem 1,25 stejně jako
v roce 2013
- součástí příspěvku na vzdělávací činnost je příspěvek za normativní počet absolventů B2.
Stejně jako v minulém roce nebyl stanoven příspěvek na jednoho absolventa (v roce 2011
byl normativ ve výši 25 000 Kč, v roce 2010 pak 20 tis. Kč). Pro porovnání je k dispozici
normativ MŠMT ve výši 14 076 Kč, když v roce 2013 přestavoval 12 159 Kč a v roce
2012 pak 11 925 Kč.
- na jednoho absolventa Ph.D. zůstal příspěvek ve výši 100 tisíc Kč stejně jako v roce 2013
- příspěvek na vzdělávací činnost doplňuje dále tzv. ukazatel kvality, do něhož je
zohledňován vědecký výkon (RIV body), účelové prostředky VaV, vlastní příjmy, počty
docentů a profesorů, cizinci, zaměstnanost absolventů, studenti samoplátci a mobilita
(výjezd a příjezd).
- institucionální podpora specifického vysokoškolského výzkumu byla rozdělena stejně
jako v minulém roce formou soutěže.
- zůstává i nově zavedená kategorie dotace na podporu vědy – dlouhodobý koncepční
rozvoj, která se dělí na projekt PRVOUK a odpisy majetku fakulty, resp. jejich podíl na
VaV.
Na vzdělávací činnost včetně odpisů majetku získala fakulta pro rok 2014 celkem
121 722 tisíc Kč, což je proti roku 2013 o 1 030 tisíc Kč méně.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 5. 2014
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Institucionální prostředky na specifický vysokoškolský výzkum, které fakulta získala
ve vnitřní soutěži UK, se proti roku 2013 snížily o 1 622 tisíc Kč na celkových 5 678 tisíc Kč.
Tyto zdroje jsou vázány na jednotlivé projekty specifického vysokoškolského výzkumu.
Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje činí na rok 2014 celkem
46 450 tisíc Kč, což je o 4 124 tisíc Kč méně než v minulém roce. Z toho je vázáno 41 869
tisíc Kč na Program rozvoje vědních oblastí UK – PRVOUK.
Dalšími zdroji neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu budou v roce 2014
účelově určené prostředky na stipendia studentů DSP, prostředky GAUK apod. Prostředky na
projekty výzkumu a vývoje či jiné zdroje, které nejsou ve zdrojích uvedeny, nebyly v době
zpracování rozpočtu známé, výsledek fakulty však nemohou ovlivnit, neboť zdroje se rovnají
vždy výdajům. Totéž se týká projektů z fondů EU, kde zdroje a výdaje budou zúčtovány až na
základě monitorovacích zpráv.
V oblasti příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na rok 2014 se tak jeví finanční
situace fakulty ve srovnání s rokem 2013 méně příznivě.
V následující tabulce je uvedeno porovnání zdrojů roku 2013 a v roce 2014.

Porovnání rozpisů příspěvku a dotací ze SR
Položka

2013

2014

Rozdíl

70 268 745,00
11 055 117,00
6 600 000,00
26 495 560,00

74 233 624,00
10 925 389,00
4 300 000,00
23 569 969,00

3 964 879,00
-129 728,00
-2 300 000,00
-2 925 591,00

114 419 422,00

113 028 982,00

-1 390 440,00

8 333 058,00

8 693 394,00

360 336,00

122 752 480,00

121 722 376,00

-1 030 104,00

odpisy majetku na institucionál. výzkum
IP VaV včetně PRVOUK
výzkumný záměr
náhrada snížení IP VZ
specifický výzkum

4 943 684,00
45 630 295,00

4 580 703,00
41 868 884,00

7 300 000,00

5 678 000,00

-362 981,00
-3 761 411,00
0,00
0,00
-1 622 000,00

Dotace na VaV

57 873 979,00

52 127 587,00

-5 746 392,00

180 626 459,00

173 849 963,00

-6 776 496,00

normativní vzdělávací činnost A
počet absolventů B2
počet absolventů DSP B2
ukazatel K

Příspěvek na vzdělávací
činnost bez odpisů celkem
odpisy majetku na vzdělávací činnost
Příspěvek na vzdělávací činnost
včetně odpisů

Celkem NIV dotace na rok
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Z tabulky vyplývá, že v absolutní částce jsou příspěvky a dotace proti roku 2013 nižší
o 6 776 tisíc Kč. V letošním roce bude fakulta žádat o převod provozních prostředků na
kapitálové výdaje v celkovém objemu 7 000 tisíc Kč, tím se dále sníží objem finančních
prostředků na krytí neinvestičních výdajů v porovnání s rokem 2013.
Je však nutné opět zdůraznit, že zdroje ze státního rozpočtu budou i letos kráceny
o 15 % spoluúčasti na projektu MEPHARED a na projektu MOTUL. V rozpočtu však není
zahrnut příspěvek ve výši 55 % tohoto krácení z fondů univerzity. Tyto prostředky budou
převedeny do fondů fakulty, kde zůstanou do dalších období na pokrytí zvýšených výdajů
v důsledku plného provozu kampusu a rekonstruovaných prostor v hlavní budově fakulty.
Další zdroje neinvestičních prostředků jsou ve vlastní činnosti fakulty, jejichž
nejvýznamnější položkou je stejně jako v minulých letech příjem za výuku zahraničních
studentů – samoplátců. Tento zdroj příjmů fakulty bude již stagnovat, změny ve výši
vybraných prostředků za školné budou způsobeny jen vlastním počtem studentů, počtem
studentů, kteří ukončí studium nebo kteří opakují ročník za ½ školného.
V tabulkové části jsou uvedeny další zdroje např. příjmy za přijímací řízení, přípravný
kurz, předpokládané tržby jednotlivých ústavů apod. Index označuje vztah rozpočtu na rok
2014 a skutečnosti v roce 2013.
Předpokládané zdroje neinv estičních prostředků na rok 2014
Upravený
rozpočet
na rok 2013

Skutečnost
za rok 2013
v Kč

Návrh
rozpočtu na
rok 2014

Index

Příspěvek MŠMT na vzděl. činnost vč. odpisů
Účelové prostředky na projekty vč. MEPHAREDu,
EU, spoluřeš. projektů, fondů a vratek do SR
Institucionální prostředky na vědu a výzkum
z toho: financování PRVOUK
Specializační vzdělávání lékařů vč. FÚUP, vratek
Krácení příspěvku - MEPHARED, MOTUL vč.fondů
Dotace na opravy ISPROFIN - obklady budovy

128 028 934,00

128 587 605,00

127 052 376,00

98,8

64 902 583,35
48 895 676,00
42 670 518,00
3 580 500,00
-703 328,00

64 473 538,00
48 895 676,00
42 670 518,00
3 411 000,00
-703 329,00
1 359 011,50

64 277 346,22
39 465 587,00
34 868 884,00
3 984 740,00
-14 848 280,00

99,7
80,7
81,7
116,8
x
x

Prostředky získané za výuku zahr.studentů
Úroky z běžných účtů
"Papírové výnosy" - odpisy z dotací
Tržby za přijímací řízení a přípravný kurz
Ostatní tržby včetně podílu FN na provozu knihovny
Příjmy z darů a z fondů
Přefakturace nezpůsobilých nákladů MEPHARED
Kurzy specializačního
Tržby ústavů, klinik, OVT a knihovny

98 710 000,00
750 000,00
21 700 000,00
2 045 631,00
3 055 397,00
3 700 000,00
884 295,00
680 000,00
2 000 000,00

98 540 176,04
685 539,37
21 021 938,00
2 080 630,92
2 948 643,55
3 535 283,09
780 148,00
701 077,00
1 666 051,36

99 000 000,00
700 000,00
20 500 000,00
2 100 000,00
3 016 830,00
892 681,00
700 000,00
2 500 000,00

100,5
102,1
97,5
100,9
102,3
x
114,4
99,8
150,1

700 000,00

790 081,48

800 000,00

101,3

C e l k e m zdroje

378 929 688,35

378 773 070,31

350 141 280,22

92,4

C e l k e m v ýdaje

373 846 092,85

373 598 828,36

350 141 280,22

93,7

5 083 595,50

5 174 241,95

0,00

x

Doplňková činnost

+ Zisk, - ztráta

Výdajová část
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Výdajová část rozpočtu fakulty na rok 2014 je koncipována tak, aby byly pokryty
všechny nezbytné provozní výdaje včetně mzdových prostředků.

Náv rh rozpočtu neinv estičních v ýdajů na rok 2014
Ř. Položka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Osobní náklady celkem
Údržba majetku
Energie - plyn, elektřina, voda, topení
Další služby
Stipendia celkem
Odpisy majetku pořízeného z FRIMu
Odpisy majetku pořízeného z dotací
Náklady na přijímací řízení, přípravný kurz a podíl
na výuce tělesné výchovy na FaF
Režie z projektů a ekonomických činností
Ostatní režijní náklady (včetně výukového
centra a budovy Na Hradě)
Lékařská knihovna
Oddělení výpočetní techniky
Ústavy, kliniky a další pracoviště LF vč. RILu
Ostatní celofakultní potřeby
z toho: náklady na specializační vzdělávání
MEPHARED - dokrytí neinv. výdajů
MEPHARED - provoz, přemístění prac.
MOTUL - dokrytí neinv. výdajů
Realizace dlouhodobého rozvoje LF
Rezerva na provoz
Posílení VaV fakulty
Škola celkem
Výdaje na výuku zahraničních studentů
Čerpání a tvorba darů, fondů
Doplňková činnost
Projekt PRVOUK
Granty, výzkumné záměry a jiné projekty
C e l k e m výdaje

Upravený
rozpočet
na rok 2013
149 740 398,00
5 459 011,50
8 900 000,00
4 241 000,00
7 630 200,00
5 700 000,00
21 700 000,00

Skutečnost
za rok 2013
v Kč
149 381 278,15
4 814 477,02
8 092 107,86
3 852 688,12
6 979 809,00
5 583 136,00
21 021 938,00

Návrh
rozpočtu na
rok 2014
169 996 421,00
3 745 000,00
7 645 000,00
3 752 000,00
7 976 000,00
5 500 000,00
20 500 000,00

113,8
77,8
94,5
97,4
114,3
98,5
97,5

2 600 000,00
-5 000 000,00

2 491 138,68
-6 733 045,57

2 492 000,00
-5 900 000,00

100,0
87,6

3 400 000,00
2 020 384,00
2 186 194,00
6 050 000,00
9 240 493,00
3 937 250,00
1 768 589,00

3 521 069,17
2 092 563,43
2 156 888,87
6 968 659,79
8 353 648,33
2 965 714,99
1 559 296,00

14 360 000,00
2 470 153,00
6 110 587,00
246 808 420,50
15 000 000,00
3 700 000,00
650 000,00
43 530 295,00
64 157 377,35
373 846 092,85

14 360 000,00
2 470 153,00
6 110 587,00
241 517 096,85
13 504 769,75
3 535 283,09
635 533,67
42 670 518,00
71 735 627,00
373 598 828,36

3 750 000,00
2 020 384,00
2 200 000,00
7 050 000,00
11 370 362,00
4 300 000,00
1 785 362,00
3 255 000,00
800 000,00
0,00
0,00
4 580 703,00
246 677 870,00
14 500 000,00
0,00
650 000,00
34 868 884,00
53 444 526,22
350 141 280,22

106,5
96,6
102,0
101,2
136,1
145,0
114,5
x
x
x
x
75,0
102,1
107,4
x
102,3
81,7
74,5
93,7

Index

1) Osobní náklady – v celkovém objemu jsou zohledněny nárůsty mzdových tarifů pro
zaměstnance od 1. 1. 2014. Navýšení osobních nákladů z tohoto titulu znamená 21 mil. Kč.
V této položce rozpočtu se neuvažuje s dalšími výplatami mezd formou odměny nebo dalším
navýšením tarifů či osobního ohodnocení. Do celkového objemu osobních nákladů jsou dále
zahrnuty příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění, tvorba sociálního fondu, zákonné
pojištění zaměstnanců (pracovní úraz či nemoc z povolání) a náhrady v pracovní
neschopnosti. Výše tvorby sociálního fondu byla stanovena na rozdíl od minulých let
v minimální výši 1,3 % z vyplacených mezd za rok 2013. Objem sociálního fondu je
dostatečný pro příspěvky na životní či důchodové pojištění a příspěvky na obědy
zaměstnanců, tudíž nevzniká potřeba maximálního přídělu v letošním roce (2 % z mezd
vyplacených v roce 2014).
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2) Údržba majetku zahrnuje veškeré potřeby na běžnou údržbu na základě požadavků
pracovišť a dle akcí celofakultních potřeb, které byly projednány v komisi FRIM. Dále je zde
zahrnuta i částka na běžnou údržbu, revize a pronájmy stavebních zařízení.
3) Spotřeba energií vychází ze skutečnosti předchozího roku a avizovaného snížení cen
energií a dalšího snížení energií v souladu s výběrovým řízením, které pro rok 2014 vypsal
rektorát Univerzity Karlovy.
4) Další služby – další standardní položky nutné pro provoz fakulty – úklid, nájemné, praní
prádla, telefony, poštovné apod.
5) Stipendia pokrývají stanovený prospěch, odvíjí se od předpokládaného počtu studentů
DSP, počtu vládních stipendistů apod. Je zde zahrnuta i minimální částka úhrady ze
stipendijního fondu, která má činit 80 % z roční tvorby fondu.
6) – 9) Další standardní položky rozpočtu, vycházejí ze skutečností roku 2013
a z předpokládaného objemu režií projektů výzkumu a vývoje, které jsou v současné době
známé či předpokládané.
10) Ostatní režijní náklady zahrnují výdaje na kancelářské potřeby, ostatní služby, knihy
a časopisy, cestovné, bankovní poplatky a další výdaje, které nejsou v rozpočtu uvedeny
jmenovitě.
11) Lékařská knihovna – jsou zde uvedeny výdaje na pořízení knihovního fondu, provoz
lékařské knihovny, nákup skript a učebnic za vychystávky literatury pro magisterské a
bakalářské studium, pronájem skladu na knihovní fond, který není běžně využíván.
12) Oddělení výpočetní techniky – zahrnuje běžné výdaje pro zajištění chodu oddělení,
údržby serveru, informačních systémů, Cesnetu apod.
13) Ústavy, kliniky a katedry obdrží v roce 2014 celkem 6 mil. Kč, pracoviště RIL pak 50
tisíc Kč. Ve výdajích je tato částka navýšena o 1 mil. Kč vlastních tržeb ústavů a klinik (tyto
jsou uvedeny ve zdrojích). Rovněž v roce 2014 budou tradičně některé výdaje hrazeny
z celofakultních prostředků, a to zejména některé akce údržby, nákup výpočetní techniky,
výukový materiál apod. Tím dojde k dalšímu faktickému navýšení prostředků ústavů.
14) Ostatní celofakultní potřeby zahrnují především dofinancování projektů MEPHARED
a MOTUL, a to jak ve stadiu výstavby, tak při vlastním provozu. Je zde zahrnut i příspěvek na
obnovu výpočetní techniky ve výši 1 mil. Kč.
15) a 16) Realizace dlouhodobého rozvoje LF a rezerva na provoz – v roce 2014 jsou
požadavky na výdaje vykryty z příspěvku na vzdělávací činnost a dalších dotací v plné výši.
Na rozdíl od roku 2013 tak nezůstaly k dispozici žádné volné prostředky.
17) Posílení VaV fakulty z dotace na IP vysokoškolského výzkumu – dlouhodobý rozvoj –
tato položka v rozpočtu pokrývá vícenáklady spojené s projektem PRVOUK, které nelze
hradit z prostředků účelově určených na tento projekt. Dále z těchto prostředků bude hrazena
udržitelnost evropských projektů, které skončily k 31. 12. 2013. Částečně bude provedena
úhrada požadavků na celofakultní údržbu, vybavení pracovišť a provoz kryocentra LF. Pro
skupinu stomatologie, která se podílí na projektu PRVOUK u 1. LF Praha s jiným zaměřením
než má v rámci fakultního projektu, bylo vyčleněno 130 tisíc Kč.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 5. 2014
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Výdaje jsou uvedeny v následující tabulce a jsou ve stejné výši jako zdroje, rozpočet byl tedy
sestaven jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2014 schválilo na svém zasedání kolegium
děkana dne 17. 4. 2014.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, tajemnice fakulty, prof. Krejsek, prof. Mareš, prof.
Řezáčová.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 24/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2014.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

6. Návrh rozpočtu investičních prostředků LF HK (tj. FRM) pro rok 2014
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice
K posouzení požadavků na financování investičních potřeb fakulty v roce 2014 byla svolána
děkanem fakulty pracovní skupina složená ze zástupců vedení LF HK a členů předsednictva
AS LF HK, která dne 8. 4. 2014 projednala:
- možnosti LF HK v rámci investičních zdrojů v roce 2014,
- investiční potřeby celofakultního charakteru vyvolané realizací projektů EU
(MEPHARED, MOTUL) a univerzitního projektu PRVOUK,
- předložené požadavky pracovišť na pořízení přístrojů a zařízení v roce 2014.
Děkan doporučení pracovní skupiny akceptoval. Na tomto základě byl sestaven přehledný
materiál, který shrnuje předpokládané zdroje vlastních investičních prostředků (tj. FRM
fakulty) a čerpání prostředků v členění na:
- dofinancování projektů stavebně – technického charakteru
- pořízení přístrojů a zařízení pro potřeby pracovišť.
Rozpočet investičních prostředků v této podobě odsouhlasilo kolegium děkana dne
17. 4. 2014.
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Počáteční stav FRM k 1. 1. 2014
Tvorba 2014
- příděl z HV 2013
- odpisy 2014
Zdroje 2014 celkem
Čerpání 2014
- dokrytí projektu MEPHARED - nezpůsobilé
- dokrytí projektu MEPHARED - stavební i přístr.
- použití rezervy - FPP
MEPHARED celkem
- dokrytí projektu MOTUL - AV technika
MOTUL celkem
Stavby celkem
- mikroskopy (IZ 2013)
- dokrytí PRVOUK - cytometr
- dokrytí MOTUL - fluorescence (vč.prac.)
- malotraktor - MEPHARED
- fasáda, okna - projektová dokumentace
- síťové přepínače, WiFi adaptéry - MOTUL
- ústředna
- příspěvek HK NET dle smlouvy
SZNN celkem celofakultní
- měřící a záznamová technika - biologie
- CO2 inkubátor - fyziologie
- chlazená stolní centrifuga - fyziologie
- SW COMSOL - biofyzika
- ventilační jednotky, box, stojany - RIL
- hlubokomrazící box - hygiena
- sCMOS kamera a NIS - histologie
- stimulátor a monitor OLED - pat.fyziologie
- imunoanalýza - ÚKIA
- digitální oftalmoskop - oční
- simulátor 5-letého chlapce - dětská klinika
- zařízení pro EXERA - ORL
- CerOx - kardiochirurgie
- výukové simulátory - stomatologie
- SpyGlass - interna
- zabezpečení knihovního fondu - LK
- síťové přepínače, WiFi - OVT pro TÚ, EC, LK
- server - správa osobních disků - OVT
Požadavky pracovišť 2014 celkem
Rozpočet na rok 2014 celkem
Disponibilní zůstatek
Rezerva na neočekávané výdaje FRM
Předpokládaný zůstatek FRM k 31. 12. 2014
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25 634
2 000
5 500
33 134
1 005
8 000
-5 000
4 005
1 100
1 100
5 105
2 000
2 075
229
550
60
1 000
600
276
6 790
165
150
185
89
2 200
350
463
420
1 812
152
750
59
700
340
1 200
285
900
1 000
11 220
23 115
10 019
6 000
4 019
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Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojily tajemnice fakulty a prof. Červinková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 25/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu investičních prostředků na rok 2014.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
7. Návrh rozpočtu pro pracoviště LF HK na kalendářní rok 2014
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Rozpočet byl zpracován dle algoritmu, který byl schválen na minulém zasedání AS LF
HK dne 7. 4. 2014 a je uveden v tabulkách v příloze č. 1. Pro informaci je přiložen i výpočet
osobních nákladů na výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2013/2014 s promítnutím
schválené vyšší sazby za 1 hodinu přednášek (600,-- Kč, dříve 500,-- Kč).
Příloha č. 1 - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2014 celkem

AS LF v Hradci Králové bere na vědomí rozpočet pracovišť LF HK na kalendářní rok 2014
v předloženém znění.
8. Svěření pozemků ze Směnné smlouvy č. 1283/2010 do správy LF HK
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Na základě dopisu MUDr. Prášila, pověřeného výkonem pracovní agendy kvestora
UK, který jsme obdrželi dne 28. 4. 2014, předkládám promptně k projednání:
Na základě Směnné smlouvy č. 1283/2010 ze dne 17. 8. 2010 uzavřené mezi
Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou v Praze v souladu s usnesením
Akademického senátu UK ze dne 28. 5. 2010 č. 19 byly do majetku univerzity převedeny
pozemky, které jsou určeny pro realizaci společného projektu Lékařské a Farmaceutické
fakulty UK v Hradci Králové, tedy pro výstavbu Kampusu UK v Hradci Králové. Obě fakulty
se dohodly, že administraci bude zajišťovat Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, což bylo
potvrzeno rektorátem UK.
Dosud však nebyly tyto pozemky Opatřením rektora svěřeny do správy naší fakulty.
Přehled pozemků včetně parcelního čísla, výměry a druhu pozemku je uveden v příloze č. 2.
Z tohoto důvodu na základě čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy
v Praze je nutné projednat svěření výkonu správy majetku nemovitostí (tj. uvedených
pozemků) Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Děkan fakulty na základě všech jednání
Zápis z jednání AS LF dne 5. 5. 2014
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vedených ohledně výstavby budoucího kampusu doporučuje návrh výkonu správy uvedeného
majetku přijmout.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 26/2014
AS LF v Hradci Králové projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitostí, konkrétně pozemků s parcelními čísly 725/38, 725/52, 725/53, 725/54, 725/180,
725/181, 725/191, 725/211, 728 a 730/2 a souhlasí s jeho přijetím.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
9. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- Vznesl požadavek na členy AS LF o schválení žádosti o převedení 0,1 tabulkového místa
SŠ na 0,05 tabulkového místa VŠ na Ústavu hygieny a preventivního lékařství.
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí převedení 0,1 tabulkového místa SŠ na
0,05 tabulkového místa VŠ na Ústavu hygieny a preventivního lékařství.
-

-

-

-

KAMPUS I
• Informoval, že předsednictvo AS UK bylo velmi vstřícné při schvalování
dodatku ke smlouvě.
• Vyskytly se problémy se zpožděním dokončovacích prací.
• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele interiérů.
KAMPUS II – bylo zahájeno jednání s FaF o další koncepci výstavby, velký problém je
vivárium pro velká zvířata.
MOTUL – stavba běží, nastaly komplikace pro provoz, zejména pro některá pracoviště.
Oslavy 70. let LF HK – děkan fakulty požádal členy AS LF o delegování zástupců AS LF
do komise, která projedná koncepci oslav. Zejména koncepci hlavní oslavy, shromáždění
v Aldisu, divadelní představení, koncert, určit finanční částku.
Z diskuse vyplynulo, že členové AS LF budou osloveni e-mailem a na příštím zasedání
AS LF přeloží předsednictvo děkanovi fakulty nominované členy.
Jarní koncert se uskuteční 19. 5. 2014 od 19.00 hodin na Velké posluchárně Lékařské
fakulty, Šimkova ul., vystoupí Michal Prokop.
Dne 28. 5. 2014 se na LF HK uskuteční setkání děkanů všech lékařských fakult.
Agentura zdravotnického výzkumu dokončuje složení hodnotících panelů, je jich 9 a LF
HK má odpovídající zastoupení.
Lékařská komora má výhrady k organizaci specializačního vzdělávání lékařů.
Děkan požádal členy AS LF o delegování členů AS LF do komise, která bude podrobně
diskutovat nad otázkou další koncepce výuky ošetřovatelství – všeobecná sestra,
prezenční forma.
Z diskuse vyplynulo, že členové AS LF budou osloveni e-mailem a na příštím zasedání
AS LF přeloží předsednictvo děkanovi fakulty nominované členy.
Děkan požádal členy AS LF o delegování členů AS LF do komise pro kurikulum
studijního programu Všeobecné lékařství (je třeba řešit akutní záležitosti v oblasti výuky –
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klinická biochemie, tělovýchovné lékařství, onkologie, paliativní medicína, volitelné
předměty, e-learning a další).
-

-

K tomuto bodu byla vedena obecná rozprava, které se zúčastnilo několik členů AS.
Nejrozsáhlejší příspěvek přednesl student V. Mazura, který shrnul postoje studentské
komory AS. Kromě jiného se dotazoval na časové představy prací na úpravě kurikula a
možnost zřízení komise pro tuto změnu. Dalším okruhem byla rozprava, jaká část kurikula
může být měněna, aniž by byla ovlivněna akreditace studijního programu Všeobecné
lékařství. Konstatováno, že lze provést změny až do 20 %.
Z diskuse vyplynulo, že členové AS LF budou osloveni e-mailem a na příštím zasedání
AS LF přeloží předsednictvo děkanovi fakulty nominované členy.
Kolegium rektora – děkan ve stručnosti informoval o hlavních projednávaných tématech.
• Opatření rektora k Hodnocení výuky studenty – děkan fakulty rozešle e-mailem
členům AS LF informaci o návrzích nových předpisů UK, které se mají
připomínkovat do 23. 5. 2014. Mimo jiné se jedná o dílčí Změny Řádu pro
hodnocení výuky studeny UK.
• Opatření rektora k vyřizování agendy, pro vyřízení je lhůta max. 30 dnů.
• Rektor uvažuje o tom, že by na právní a investiční agendu přijal odborníky, kteří
by byli hrazení z prostředků fakult.
• Rektor od nás požaduje připomínky ke všem univerzitním předpisům (do 30. 6.
2014)
• Rektor doporučuje přijmout včas opatření reagující na populační depresi.
• RUK nabízí pomoc při přípravě streamingů (audiovizuálního materiálu).
• Proběhla diskuse k autoreferátům a k povinnosti vypracovat všechny disertační
práce v angličtině.
• Podklady pro hodnocení vědeckých výsledků (pilíř II a III) bude připravovat RUK.
• Na UK se realizuje projekt KREDO (fakulta je spoluřešitelem) – analytická studie
všech klíčových oblastní činností UK.

doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- Dne 6. 5. 2014 se uskuteční tradiční fotbalový zápas studentů LF proti učitelům od 16.30
hod. na hřišti u ZŠ Štefcova.
- Dne 13. 5. 2014 se uskuteční 60. konference SVOČ od 14.00 hod. ve Výukovém centru
LF ve FN HK.
- Informovala o Nábřeží vysokoškoláků (Sova na Hučáku), které se bude konat 18. 9. 2014
za účasti všech VŠ v Hradci Králové. Naše fakulta se zúčastní s obvyklými prezentacemi
(např. měření TK, BMI, obsahu tuku v těla).
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Projekt MOTUL – dokončují se přípravy a vyhlášení VŘ na dodavatele AV techniky a IT.

10. Informace z AS UK
(bez příspěvku)
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11. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
Ve stručnosti informovala o tom, že dne 17. 4. 2014 proběhlo 17. zasedání
předsednictva Rady vysokých škol, na kterém byly vzneseny připomínky k materiálu
týkajícímu se opětovného zahájení přípravy novelizace zákona o VŠ.

12. Různé
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
Dne 10. 5. 2014 se uskuteční tradiční Graduation Night 2014 od 18.00 hod.
v Kongresovém centru Aldis.
Informovala o tom, že ve dnech 12. – 13. 6. 2014 je naplánováno výjezdní zasedání
předsednictva AS UK v Hradci Králové. Požádala vedení LF HK o spolupráci při
organizování zasedání.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 2. 6. 2014 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 5. 2014

13 z 15

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 5. 5. 2014
Usnesení č.
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014

AS LF se usnesl:
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. D. Slížovou a V.
Mazuru.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 5. 5. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 7. 4. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 22. 4. 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na
rok 2014.
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu investičních prostředků na
rok 2014.
AS LF v Hradci Králové projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy
majetku nemovitostí, konkrétně pozemků s parcelními čísly 725/38, 725/52,
725/53, 725/54, 725/180, 725/181, 725/191, 725/211, 728 a 730/2 a souhlasí
s jeho přijetím.

AS LF bere na vědomí:
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí rozpočet pracovišť LF HK na kalendářní rok 2014
v předloženém znění.
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí převedení 0,1 tabulkového místa SŠ na
0,05 tabulkového místa VŠ na Ústavu hygieny a preventivního lékařství.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
5th May 2014
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
AS FM CU approves of doc. D. Slížová and the student T. Mazura as the
tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 5th May 2014.
21/2014
AS FM CU approves the meeting records from 7th April 2014.
22/2014
AS FM CU approves the meeting records from 22nd April 2014.
23/2014
AS FM CU approves the proposed budget of non-investment financial means
24/2014
for the year 2014.
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20/2014

25/2014
26/2014

AS FM CU approves the proposed budget of investment financial means for
the year 2014.
AS FM CU has discussed the matter of entrusted administration of estates and
aggrees with the entrusted administration of the estates. In concrete the plots
of land under the numbers 725/38, 725/52, 725/53, 725/54, 725/180, 725/181,
725/191, 725/211, 728 and 730/2.

AS FM CU acknowledges:
AS FM CU takes into consideration the proposed budgets of individual departments of the FM
CU in HK for the calendar year 2014.
AS FM CU takes into consideration the conversion of 0,1 of the employment contract of an
employee with secondary education to 0,05 of the employment contract of an employee with
tertiary (university) education. The transfer will be realised within permanent employment
contracts, that are prescribed for the Department of Hygiene and Preventive Medicine.
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