Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 2. 3. 2020 (čj.: UKLFHK/92720/2020).
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, 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.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Anthabi Mohamad Ali
Hassan Alhassan Shakir Hassan
Karásek Dominik
Kubová Karolína
Kutina Matěj

Lux Kristián
Mucha Martin
Novotný Vojtěch
Petraš Pavel
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Olšáková Veronika
Roubalová Michaela

Neomluveni:
Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková

Ing. Martin Brácha
Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jan Freiberg
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Gabriela Hrubecká
Ing. Eva Macourková
Ing. Pavla Sedlářová
Ing. Jiří Špulák

Ze 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 20 členů AS LF (11
zaměstnanců, 9 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 6 členů AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF a
hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 7/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Čápa
a MDDr. J. Schmidta.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 20 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Na základě žádosti prof. Červinky byl do bodu „Různé“ zařazen bod - Rozdělení
finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29).
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 3. 2. 2020
Informace z RVŠ
Výhled při posuzování investičních požadavků na LF HK, návrh na čerpání investičních
prostředků na rok 2020
7. Návrh na stanovení rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení počtu
studentů na LF HK (projekt VL + 15) na rok 2020
8. Seznámení AS LF HK se stavem přípravy projektu MEPHARED 2 s důrazem na jeho
financování
9. Zpráva o vývoji hospodaření LF HK v roce 2019
10. Návrh na úpravu mezd na LF HK v roce 2020
11. Návrh na přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2018/2019,
která budou vyplacena v roce 2020
12. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2020/2021
13. Sdělení děkana a proděkanů
14. Informace z AS UK
15. Různé
- Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 8/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 2. 3. 2020.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20 Usnesení přijato
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4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 3. 2. 2020
Předsednictvo AS LF HK nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali
všichni členové AS LF HK předem.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 9/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 3. 2. 2020.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20 Usnesení přijato
5. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Dne 20. 2. 2020 se uskutečnilo 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Na zasedání
bylo mimo jiné projednáváno:
- Studentská komora Rady VŠ vnímá změnu zákona o místních poplatcích, která
zrušila výjimku poplatku z pobytu pro studenty ubytované krátkodobě na kolejích,
za škodlivou a negativně dopadající zejména studentskou mezinárodní a
vnitrostátní mobilitu.
- Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého
školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček omluvil další neúčast p. ministra na
zasedání RVŠ.
- Rada VŠ vzala na vědomí vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých
školách, které bylo Radě VŠ rozesláno 12. 2. 2020. RVŠ žádá MŠMT o zaslání
finálního znění návrhu novely a současně pověřuje Legislativní komisi analýzou
tohoto dokumentu a vypracováním návrhu stanoviska pro Radu VŠ.
- Byly představeny a diskutovány navrhované zásadní připomínky k Dlouhodobému
strategickému záměru MŠMT 2021+ a Strategii internacionalizace 2021+ (mimo
jiné: řada bodů je v rozporu s prioritním cílem snižovat administrativní náročnost,
RVŠ odmítá body, které by cestou novelizace mohly vést k oslabování autonomie
a akademické samosprávy vysokých škol, RVŠ doporučuje revidovat body
věnované doktorskému studiu a jeho změnám – dopady a rizika změn nejsou
analyzované a není uvedeno, jak se jim bude předcházet nebo jak se budou řešit).
- Novela zákona o DPH - Rada VŠ žádá MŠMT o konkretizaci a zejména realizaci
kroků ministerstva financí, které povedou k nezbytné kompenzaci finančních
dopadů novely zákona o DPH do rozpočtů VVŠ.
- Oslavy 30. výročí Rady VŠ se uskuteční 13. 10. 2020 ve Velké aule Karolina.
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6. Výhled při posuzování investičních požadavků na LF HK, návrh na čerpání
investičních prostředků na rok 2020
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 2020. 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 12. 2. 2020, druhé kolo proběhlo formou elektronického projednání dne 19. 2.
2020.
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 460 mil. Kč, dotace z národního
programu MŠMT 133 241,
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 evropských fondů 2021+.
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 činí cca 480 mil. Kč (včetně přípravy projektu).
Nyní je nezbytné vést jednání s vedením UK a dohodnout model, kterým bude kofinancování
zajištěno. Pokud se podaří projednat stejnou variantu řešení jako při výstavbě 1. etapy,
tak UK pomůže uhradit 55 % z této částky (tj. cca 263 mil. Kč) a 45 % zajistí obě
fakulty (tj. každá fakulta cca 107 mil. Kč).
Pro každou fakultu z toho vyplývá povinnost nastavit úsporný program při zajišťování
potřeb.
Podle analýzy podkladů pro nově vybudované plochy i budoucího užívání bylo ověřeno, že
každá fakulta hradí 50 % nákladů.
K potvrzení tohoto stavu v současné době vrcholí příprava Partnerské dohody o společném
přístupu k dobudování Kampusu UK v Hradci Králové, kterou uzavřou děkani obou fakult a
jejíž znění bude projednáno v akademických senátech obou fakult. Tím se potvrdí strategický
směr, ke kterému bude zavázáno vedení fakult v dalším období.

Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020

4 z 18

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.
Za priority jsou v roce 2020 považovány zejména tyto akce:
vybudování seminárních místností ve 2. NP hlavní budovy v Šimkově ulici
zřízení tzv. denní místnosti pro studenty
modernizace prostoru pro stravování a občerstvení studentů a zaměstnanců.
Při pořizování technického vybavení pro výuku je třeba postupovat koncepčně. Před
pořízením požadovaného vybavení musí pracoviště garantovat maximální využití
požadovaného vybavení.
c)
Věda a výzkum na LF HK:
Je třeba využívat vybavení pořízené v rámci projektů OP VVV. Nové požadavky by měly
zejména rozvíjet či doplňovat již pořízené přístroje, zařízení je třeba využívat ke konkrétní
práci.
Specifické požadavky bude nutné do budoucna financovat z jiných zdrojů než z FRM fakulty,
z vlastních zdrojů zajistit pouze nezbytnou náhradu dosud využívaných systémů.
d)
Při vybavování společných pracovišť LF HK a FN HK je třeba s FN HK
projednat koncepční postup, zejména:
zmapování prostor a vybavení společných pracovišť ve FN HK využívaných pro
zajištění výuky
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 25 201 tis. Kč v následujícím členění:
Institucionální rozvojový plán (IRP)
Příspěvek P na Dlouhodobé navýšení počtu studentů (VL + 15)
Fond reprodukce majetku (FRM) fakulty

973 tis. Kč
11 874 tis. Kč
12 354 tis. Kč

Konkrétní navržený rozpis čerpání je uveden v příloze č. 1 Zápis z jednání Ekonomické
komise.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 10/2020
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: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato
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Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 11/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na čerpání
investičních prostředků v roce 2020 v předpokládané výši 25 201 tis. Kč.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato

7. Návrh na stanovení rozpočtu pro užití příspěvku P na Dlouhodobé navýšení počtu
studentů na LF HK (projekt VL + 15) na rok 2020
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Rozpočet
2019

Osobní
náklady
Provozní
náklady
Investice
Celkový
součet

Skutečnost
2019

Převody do r.
2020

Rozpočet
2020

K užití
2020

31 511 000

31 511 123

0

36 225 301

36 225 301

9 507 270

4 604 131

4 903 016

1 792 969

6 695 985

5 000 000
46 018 270

1 000 729
37 115 983

3 999 271
8 902 287

8 000 000
46 018 270

11 999 271
54 920 557

Pro rok 2020 počítáme se stejnou výší příspěvku P jako v roce 2019, tj. 46 018 tis. Kč.
V tabulce je uvedeno čerpání v roce 2019 a převod zdrojů ve výši 8 902 tis. Kč do roku 2020.
Celkově je tedy pro rok 2020 možné počítat s částkou 54 921 tis. Kč.
Návrh na rozdělení příspěvku P v roce 2020 vychází z následujících podkladů:
Osobní náklady (tj. 78,8 % z celkového rozpočtu roku 2020):
Oproti roku 2019 navrhujeme zvýšit rozpočet v této položce z následujících důvodů:
- zvýšení mezd od dubna 2019 ovlivnilo čerpání za 9 měsíců, v roce 2020 je však třeba
počítat s úhradou za 12 měsíců
- v rámci dalšího mzdového vývoje na fakultě je třeba počítat se zvýšením tarifních
mezd v roce 2020 u kategorie THP a ostatní pracovníci
- v rozpočtu roku 2020 je nutné rezervovat náklady na odměny vyplývající ze
schválených miniprojektů na inovaci výuky, cca 1 712 tis. Kč
- z tohoto zdroje budou hrazeny mzdy pracovníků Centra moderních výukových metod.
Provozní náklady:
Při využití převedených prostředků z r. 2019 by navržená částka měla pokrýt potřeby
pracovišť i fakulty.
- požadavky r. 2019 budou dokončeny dodávkami v 1. čtvrtletí 2020
- požadavky z miniprojektů v rámci VL + 15 na rok 2020 činí cca 560 tis. Kč
- počítáme s financováním nákupu knih, náklady na propagaci studia na fakultě, se
zajištěním školení na SimCen apod.
- zdroj pokryje rovněž odsouhlasené požadavky na nákup drobného materiálu a služeb
na rok 2020 související s inovací výuky a s navýšením počtu studentů (požadavky
projednány v EK).
Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020
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Investice:
Ekonomická komise doporučila pokrýt požadavky ve výši 11 874 tis. Kč (viz zápis z EK).
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 12/2020
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 2020.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato

8. Seznámení AS LF HK se stavem přípravy projektu MEPHARED 2 s důrazem na
jeho financování
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Mikešová, vedoucí manažer projektu MEPHARED 2
Pro hlubší seznámení AS LF HK s podstatnými záležitostmi spojenými s aktuálním stavem
přípravy projektu MEPHARED 2 předkládám informace o průběhu a stavu přípravy projektu
MEPHARED 2 s důrazem na ekonomické milníky.
Důležité milníky přípravy projektu s názvem Dostavba Kampusu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové (MEPHARED 2)1:
• na podzim roku 2019 byl projekt zařazen mezi 10 strategických projektů ČR, a to
uzavřením projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI),
• projekt byl rovněž zahrnut do Národního investičního plánu České republiky 2020 –
2050,
• v srpnu 2019 vstoupila v účinnost směnná smlouva s městem, kdy pro kampus vzniklo
ucelené rozvojové území,
• v srpnu 2019 byla díky tomu odevzdána projektanty výkonová fáze I - návrh studie,
• se zástupci Královéhradeckého kraje byla uzavřena zatím ústní dohoda o financování
odbočovacího pruhu z ul. Zborovská do podzemních garáží kampusu,
• do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o financování tohoto odbočovacího pruhu
byla výkonová fáze II, tj. příprava dokumentace k územnímu řízení oficiálně
přerušena.
Důležité finanční milníky projektu MEPHARED 2:
• v listopadu 2018 na společné schůzce kvestorky UK a děkanů FaF UK a LF HK a s
PhDr. Mgr. Václavem Velčovským, Ph.D., náměstkem MŠMT pro řízení sekce EU a
ESIF bylo požádáno o 100 mil. dotaci na přípravu projektu. Žádost osobně řeší rektor,
ale zatím bez konkrétního výsledku,
1

Projekt MEPHARED 2 je tvořen dvěma investičními záměry:
1) Novostavba Centrální budovy Kampusu Univerzity Karlovy (budova děkanátů) - předpokládaný rozpočet 460 mil. Kč, dotace
z národního programu MŠMT 133 241,
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 evropských fondů 2021+.
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• fakultám byla za účelem přípravy projektu ze strany UK poskytnuta půjčka z FRIM
RUK ve výši 40 mil. Kč se splatností do konce roku 2019. Usnesením Akademického
senátu UK došlo k prodloužení splatnosti do konce roku 2021,
• na podzim 2019 byla vyhlášena výzva MŠMT 133 241, z níž je možné čerpat finanční
prostředky pro výstavu Centrální budovy kampusu – budovu děkanátů. O dotaci je
možné požádat, jakmile bude mít investiční záměr stavební povolení.
Doposud vynaložené finanční prostředky:
• fakulty v letech 2017 – 2019 vynaložily na přípravu projektu ze svých zdrojů
částku přes 18 mil. Kč; z půjčky RUK pak byly uhrazeny náklady ve výši téměř
10 mil. Kč,
• v letech 2020 – 2022 budou muset obě fakulty vynaložit dalších až 100 mil. Kč (z
půjčky možné uhradit již pouze 30 mil. Kč), které měly být právě hrazeny
z přislíbené dotace 100 mil. Kč na přípravu z prostředků MŠMT,
• ve fázi realizace je pak nutné počítat s více než 10 % mírou spolufinancování, a
tedy celkovým spolufinancováním projektu MEPHARED 2 až 480 mil. Kč. Toto
financování bude v krátké době upraveno partnerskou dohodou mezi oběma
fakultami a bude nutné získat příslib RUK na spolufinancování min. v hodnotě
55 %.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 13/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal zprávu o postupu na projektu
MEPHARED 2 včetně jeho finanční části.
Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k posunu v získání 100 mil. dotace z prostředků
MŠMT ke krytí výdajů na přípravu projektu a hrozí enormní zatížení rozpočtů obou
zúčastněných fakult, vyzývá AS LF HK děkana fakulty k jednání o převedení půjčky UK ve
výši 40 mil. Kč na nenávratný finanční příspěvek.
AS LF HK zároveň žádá děkana fakulty o urychlené projednání podmínek spolufinancování
UK v rámci kofinancování projektu MEPHARED 2 s přihlédnutím ke způsobu financování 1.
etapy projektu.
AS LF HK žádá děkana o informování o průběhu a výsledku jednání.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

9. Zpráva o vývoji hospodaření LF HK v roce 2019
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
V roce 2019 dosáhl hospodářský výsledek zisku ve výši 87 tis. Kč.
Celková zpráva o vývoji hospodaření je přiložena v příloze č. 2.
Usnesení č. 14/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o vývoji
hospodaření LF HK v roce 2019.
Usnesení přijato

Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020

8 z 18

10. Návrh na úpravu mezd na LF HK v roce 2020
Předkládá:
Zpracovala:

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

Průměrná mzda vzrostla za rok 2019 oproti roku 2018 o 8,2 %, což přestavuje 3 769 Kč.
Vývoj navázal na zvýšení mezd uskutečněném v roce 2018, kdy průměrná mzda vzrostla za
rok 2018 oproti roku 2017 o 21,5 %, což činilo 8 153 Kč.
Průměrná mzda 2019
Kategorie
akademičtí pracovníci
z toho: profesoři
docenti
odb. asistenti
asistenti
ostatní pracovníci
Celkem prům. mzda

Průměrná mzda v Kč (bez ostatních aktivit)
index
2017
2018
2019
index 2019/18
2018/17
48 266
59 992
65 427
124,3
109,1
77 841
100 113
106 860
128,6
106,7
60 061
74 862
83 686
124,6
111,8
40 311
48 851
52 347
121,2
107,2
27 893
34 322
40 526
123,0
118,1
25 844
30 447
32 782
117,8
107,7
37 886
46 039
49 808
121,5
108,2

Průměrná mzda 2019

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

Průměrná mzda v Kč včetně grantů, kurzů, výuky zahraničních
studentů, doplňkové činnosti a jiných zdrojů
index
2017
2018
2019
index 2019/18
2018/17
52 313
63 832
69 488
122,0
108,9
83 204
104 403
111 688
125,5
107,0
63 983
78 431
87 593
122,6
111,7
44 334
52 766
56 284
119,0
106,7
30 764
37 243
43 669
121,1
117,3
26 969
31 417
33 209
116,5
105,7
40 092
47 354
50 361
118,1
106,4

V roce 2019 se podařilo v rámci mzdového systému LF HK navýšit tyto složky mezd:
- tarify základních mezd u všech pracovníků.
U akademických pracovníků se tabulka základní (tj. tarifní) mzdy posunula až na
maximum rozpětí, které umožňuje Vnitřní mzdový předpis UK (VMP UK).
U THP a ostatních pracovníků se po zvýšení tarifů pohybujeme v rozmezí 76 – 93 %
horní hranice dané VMP UK
- osobní příplatek celkem o 127 % oproti roku 2018 (z 2 200 Kč/ 5 000 Kč na
úvazek)
- příplatek za vedení pracovišť o 100%
Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020
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-

prostředky ve fondu odměn vedoucích pracovišť o 100 % (z původní částky 1 165
tis. Kč na 2 373 tis. Kč)
mimořádně navýšit fond odměn u pracovišť, která zajišťovala výuku studentů
v 1. ročníku (o 300 tis. Kč).

Tento vývoj se podařilo zajistit zejména díky využití prostředků z příspěvku P na
Dlouhodobé navýšení počtu studentů (tzv. projekt VL + 15).
Z přiložené analýzy vyplývá, že z VL + 15 jsme v roce 2019 pokryly 9,53 % celkových
osobních nákladů (tj. objem vyplácených mezd a pojištění).
Ukazatel

Mzdové
prostředky
v tis. Kč
OON
v tis. Kč
Celkem MP
v tis. Kč
Celkem POJ
v tis. Kč
Osobní
náklady
celkem

Hlavní
činnost

v tom:
Prostředky
Výuka
Granty a jiné
bez
zahraničních
zdroje
ostatních
studentů
aktivit

Doplňková
činnost

Celkem

Z toho VL+15

228 711

204 474

8 729

15 508

299

229 010

22 514

11 155

7 434

1 006

2 715

0

11 155

245

239 866

211 908

9 735

18 223

299

240 165

22 759

83 416

74 294

3 153

5 969

107

83 523

8 106

323 282

286 202

12 888

24 192

406

323 688

30 865

V roce 2020 navrhujeme provést následující kroky:
1) zachovat všechna zvýšení provedená v roce 2019
2) zvýšit mimořádnou odměnu pro výuku 1. a 2. ročníku oproti loňským 300 tis. Kč na
750 tis. Kč, což znamená zvýšení osobních nákladů o 611 tis. Kč
3) zvýšit základní (tarifní) mzdu u THP a ostatních pracovníků o 10 %, což předpokládá
zvýšení osobních nákladů o 6 225 tis. Kč.
Předpokládaný dopad navýšení osobních prostředků: cca 7 000 tis. Kč
V příloze č. 3 je uvedeno porovnání základních (tj. tarifních) mezd na LF HK a možnosti dané
VMP UK.
Diskuse:
Do diskuse ohledně úpravy mezd se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, prof. Čáp,
tajemnice fakulty. Projednávaná témata – základní tarifní mzda, průměrná mzda, pohyblivé
složky mzdy, medián.
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Usnesení č. 15/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o vývoji mezd
na LF HK v roce 2019.
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 16/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými návrhy na
opatření v oblasti mezd v roce 2020.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

11. Návrh na přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2018/2019, která budou vyplacena v roce 2020
Předkládá:
Zpracovala:

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

Dle Stipendijního řádu UK ze dne 25. 7. 2017 musí být prospěchové stipendium vyplaceno
minimálně 10% studentů, kteří splňují kritéria pro přiznání stipendia. Na LF HK se jedná o
130 studentů, tedy celkem 10,86 %.
Překročení 10% hranice je dáno rovností průměrů u několika studentů.
Doporučené rozpětí vyplácené částky se nyní pohybuje v úrovni 10 000 – 50 000 Kč.
Kromě stipendií přiznaných v návaznosti na Opatření rektora v posledních letech děkan
fakulty přiznává stipendium za studijní výsledky nejen studentům dle uvedeného pokynu, ale
též dalším studentům, a to do výše prospěchu až 1,25. Stipendia přiznaná nad rámec Opatření
rektora jsou poté hrazena ze Stipendijního fondu LF HK.
Přehled částek vyplácených v minulých letech:
Vyplácené částky

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
r. 2015
r. 2016
r. 2017
r. 2018
r. 2019

Prům.1,0

12 000
12 000
12 000
15 000
16 000
18 000
20 000
20 000
22 000
25 000

Pr. 1,01-1,14 Pr. 1,15-1,25

10 000
10 000
10 000
11 000
11 000
12 000
13 000
13 000
14 300
17 000

8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
9 000
10 000
10 000
11 000
13 000

Celkem

2 326 500
2 123 000
2 046 000
1 938 500
2 294 000
2 082 000
2 616 000
2 936 000
3 230 700
3 980 000

Návrh na stanovení částky, která bude studentům vyplacena formou stipendií za vynikající
studijní výsledky v letošním roce, vychází zejména z aktuální situace dle zdrojů, s nimiž
fakulta nakládá. Kvalitní a zkušení vyučující se při tomto procesu neobejdou bez úzké
spolupráce se studenty. Proto jsme v loňském roce obdobně jako mzdy u zaměstnanců
výrazným způsobem zvýšili i částku vyplácenou formou stipendia za vynikající výsledky.
Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020
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Pokud zachováme obdobný systém i v roce 2020, bude třeba počítat s částkou cca 4 335 tis.
Kč. Navrhujeme tyto možnosti řešení:
1) ocenit povinných 10 % studentů, tedy za prospěch 1,00 – 1,14 (130 studentů), např.
tímto způsobem:
Průměr
1,00
1,01 – 1,14
Celkem

Počet
Částka v Kč
108
35 000
22
25 000
130

Celkem v
Kč
3 780 000
550 000
4 330 000

2) ocenit studenty za prospěch 1,00 – 1,25 (tedy 227 studentů):
- částky připadající na jednotlivé studenty budou úměrné vyššímu počtu studentů, na které
se bude celkový objem prostředků rozdělovat.
Tento postup byl uplatňován v minulých letech.
Průměr
1,00
1,01 – 1,14
1,15 – 1,25
Celkem

Počet
Částka v Kč
108
25 000
22
17 000
97
13 000
227

Celkem v
Kč
2 700 000
374 000
1 261 000
4 335 000

O způsobu výplaty stipendia za vynikající studijní výsledky rozhodne děkan fakulty,
žádá však členy AS o vyjádření, kterou variantu by preferovali.
Upozornění:
Kromě této formy stipendia mohou vedoucí pracovišť požádat o stipendium za aktivní
zapojování konkrétních studentů do procesu spojeného s dlouhodobým navýšením počtu
studentů, např. za konkrétní činnosti směřující ke zvýšení úspěšnosti při studiu. Zdrojem pak
může být projekt VL + 15.
Diskuse:
Do diskuse o variantách pro přiznání stipendia se zapojili K. Lux, prof. Harrer, prof.
Červinková. Diskutující i další členové AS LF HK se přiklonili k variantě č. 2, tj. ocenit
studenty za prospěch 1,00 – 1,25.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 17/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci přiznání stipendia
za mimořádné studijní výsledky za akademický rok 2018/2019 s výplatou v roce 2020 ocenit
studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 26 Usnesení přijato
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12. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2020/2021
Předkládá:

Předsednictvo AS LF HK

Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání (první pondělí v měsíci):
5. 10. 2020
2. 11. 2020
7. 12. 2020
Usnesení č. 18/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS
LF HK v zimním semestru 2020/2021.
Usnesení přijato
13. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Provedl rekapitulaci informací o vývoji šíření koronavirové nákazy ve světě, v ČR a
v Hradci Králové k datu 2. 3. 2020. Všechny aktuální informace se rozesílají obratem na
vědomí zaměstnancům a studentům LF HK emailem a jsou zveřejňovány na webových
stránkách fakulty - https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Seznam-aktualit/
Např.:
➢ 25. 2. 2020 – Informační zdroje o koronaviru COVID-19
➢ 26. 2. 2020 – Aktuální informace z KHS HK – Coronavirus
➢ 2. 3. 2020 – Koronavirus – instrukce 1. 3. 2020
Po ukončení AS LF HK bylo dále zveřejněno:
➢ 3. 3. 2020 – Opatření UK ke koronavirové epidemii
➢ 5. 3. 2020 – Koronavirus
- Kontaktními osobami pro jednání s Krizovým týmem UK v návaznosti na vývoj nákazy
koronavirem je proděkan doc. Plíšek a tajemnice fakulty.
- Děkan fakulty byl určen komunikovat se studenty a zaměstnanci ve věci koronavirové
infekce a je zodpovědný za předávání aktuálních informací.
- Zásobníky na dezinfekční prostředky u vstupů do každé budovy fakulty, v souvislosti
s epidemiologickou situací, byly pořízeny již 4. 2. 2020.
Děkan fakulty vyzval všechny přítomné k diskusi ohledně možného omezení výuky
v souvislosti s vývojem koronavirové nákazy v ČR a v HK.
Do rozsáhlé diskuse se zapojili: prof. Červinková, doc. Koblížek, prof. Bureš, K. Lux, V.
Novotný, prof. Žák, prof. Červinka, MUDr. Havel, prof. Harrer, děkan fakulty, prof. Krejsek,
prof. Eliáš, prof. Kuba.
Projednávaná témata: karanténa – kdo hradí, kdo může nařídit, na základě čeho, můžeme
zrušit výuku nebo omezit výuku, koho před kým tím budeme chránit, je zpětná vazba od
zahraničních studentů, kde byli a odkud přijeli, zrušit nebo omezit výuku na klinických
pracovištích – omezit přístup studentů k pacientům po jarních prázdninách (okresu Hradec
Králové), cca 25 tis. českých turistů se konci týdne vrací z lyžování z Itálie, studenti mají
strach zameškat výuku, opatření Masarykovy univerzity v Brně, srovnání běžné chřipky
s koronavirovou nákazou, atd.
-
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Na závěr bylo konstatováno, že členové AS LF HK plně důvěřují děkanovi fakulty a je na jeho
rozhodnutí a na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje a dalších
orgánů státní moci, jak dále postupovat.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Probíhají přijímací řízení v zahraničí. V návaznosti na vývoj virové nákazy je nejisté, zda
se další termíny pořádání přijímacích řízení uskuteční.
Diskuse:
Proběhla diskuse, do které se zapojili: prof. Červinková, prof. Kuba, V. Novotný, K. Lux.
Projednávaná témata: problémy se zahraničními studenty a jejich docházkou na přednášky,
42 kreditů stačí k postupu do 2. ročníku (42 kreditů lze získat i velkým počtem nepovinných
předmětů), do vyšších ročníků je potřeba kreditů 50, stanovení prerekvizit předmětů.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- Probíhá kontrola anglické verze Sebeevaluační zprávy LF HK v Modulu 3 dle Metodiky
17+. Byla sestavena Sebeevaluační zpráva LF HK v angličtině pro účely nové metodiky
hodnocení vědy na UK.
- Připravuje se hodnotící zpráva XXIV. vědecké konference LF HK a FN HK, která se
uskutečnila 5. 2. 2020.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Klesá zájem o studium DSP.
- Z našich přihlášených prací do projektu GA UK, byly k financování přijaty dva projekty.
- Jsou připravována jednání k řešení problematiky studia v nelékařských oborech.
- Probíhají jednání pracovní skupiny zabývající se uspořádáním webových stránek naší LF
zaměřená na zlepšení prezentace a nabídky studia DSP a na tvorbu vědeckého portálu.
Diskuse:
Do diskuse na téma klesajícího počtu studentů DSP se zapojili: D. Karásek, K. Lux, doc.
Kaška, prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Slezák, V. Novotný.
Další projednávaná témata: lepší prezentace DSP studia, jiná vhodná platforma zveřejňování
informací, zlepšit dohledatelnost informací o studiu DSP a o vědě a výzkumu na LF HK,
prerekvizita na SVOČ, volitelný předmět SVOČ I (30 hodin – 2 kredity) a SVOČ II (30 hodin
– 3 kredity), volitelný předmět v AJ - Introduction to Research Work (15 hodin – 1 kredit).
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Proběhlo vyhodnocení miniprojektů k modernizaci výuky, naprostá většina byla schválena
beze změn či s dílčími úpravami. Výsledky hodnocení včetně podrobných komentářů a
pokynů k řešení jsou k dispozici v LMS Moodle.

14. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Dne 7. 2. 2020 se uskutečnilo zasedání AS UK. Na zasedání proběhla volba předsednictva
AS UK. Předsedou byl zvolen prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS),
místopředsedou Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), a dalšími členy předsednictva byli
zvoleni doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), prof.
MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF) a MUDr. Anna Malečková (LF P).
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15. Různé
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
V těchto dnech jsme z RUK dostali přidělené peníze na PROGRES. V souladu
s Opatřením rektora jsem připravil podklady pro rozdělení finančních prostředků na projekty
Progres (Q40 a Q29). Vycházel jsem ze stejných zásad jako v letech 2017, 2018 a 2019, tedy
fakultní režie ve výši 10 %, žádné prostředky na investice a pro Prvouk 1. LF (Q29)
prostředky ve stejné výši jako loni.
PROGRES 2019
Prostředky přidělené na realizaci
Fakultní režie ve výši 10 %
Investice
K rozdělení mezi pracovní skupiny

Q40 (LF HK)
38 821 651
3 882 165
0
34 939 486

Q29 (1. LF)
100 000
10 000
0
90 000

Celkem
38 921 651
3 892 165
0
35 029 486

Toto rozdělení finančních prostředků projednalo a schválilo kolegium děkana dne
27. 2. 2020. Nyní předkládám k projednání a ke schválení AS LF HK.
Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 19/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení finančních
prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2020 a výši fakultní režie ve výši 10 %.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato

Dominik Karásek
- Vznesl dotaz na vedení fakulty, jaká je situace s možností poskytování obědů pro studenty
LF HK v jídelně Fakultní nemocnice Hradec Králové. Do diskuse se zapojili K. Lux, prof.
Eliáš, prof. Červinková, děkan fakulty a D. Karásek. Z diskuse vyplynulo, že o této situaci
děkan před nedávnem se zástupci studentů již jednal. Kapacita jídelny FN HK je omezena,
přednostně je jídlo poskytováno studentům DSP, na studenty je nahlíženo jako na cizího
strávníka, jídlo v této jídelně nenahrazuje jídlo poskytované Menzou Na Kotli, tedy není
finančně dotováno, studenti si vše zajišťují individuálně. Dále bylo diskutováno o tom, že
dle nového rozvrhu výuky (v programu UNITIME) není časově možné stihnout jídlo
(oběd) v Menze Na Kotli, dále chybí na fakultě (Šimkova ulice) a ve fakultní nemocnici
denní místnost pro studenty. D. Karásek požádal děkana fakulty o předložení stručné
informace k situaci s poskytováním obědů studentům LF HK v jídelně FN HK. Děkan
fakulty navrhl vyvolat diskusi mezi zástupci studentů, fakulty a Kolejí a menz UK.
Zasedání skončilo v 17.43 hodin.
Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 6. 4. 2020 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
Zápis z jednání AS LF dne 2. 3. 2020
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 2. 3. 2020
Usnesení č.
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020
15/2020
16/2020
17/2020

18/2020
19/2020

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
prof. J. Čápa a MDDr. J. Schmidta.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 2. 3. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 3. 2. 2020.
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 2020 v předpokládané výši
25 201 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 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal zprávu o
postupu na projektu MEPHARED 2 včetně jeho finanční části.
Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k posunu v získání 100 mil. dotace z
prostředků MŠMT ke krytí výdajů na přípravu projektu a hrozí enormní zatížení
rozpočtů obou zúčastněných fakult, vyzývá AS LF HK děkana fakulty k jednání
o převedení půjčky UK ve výši 40 mil. Kč na nenávratný finanční příspěvek.
AS LF HK zároveň žádá děkana fakulty o urychlené projednání podmínek
spolufinancování UK v rámci kofinancování projektu MEPHARED 2 s
přihlédnutím ke způsobu financování 1. etapy projektu.
AS LF HK žádá děkana o informování o průběhu a výsledku jednání.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o
vývoji hospodaření LF HK v roce 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí zprávu o
vývoji mezd na LF HK v roce 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
návrhy na opatření v oblasti mezd v roce 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové doporučuje v rámci
přiznání stipendia za mimořádné studijní výsledky za akademický rok
2018/2019 s výplatou v roce 2020 ocenit studenty do úrovně prospěchu 1,25.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny
zasedání AS LF HK v zimním semestru 2020/2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení
finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2020 a výši
fakultní režie ve výši 10 %.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
2nd March 2020
Resolution
No.
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

11/2020
12/2020

13/2020

14/2020
15/2020
16/2020
17/2020

18/2020
19/2020

The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves of
prof. J. Čáp and the student MDDr. J. Schmidt as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting programme on 2nd March 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the meeting records from 3st February 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
within the principles of effective economic activities the procedure of assessing
requirements for sources of the faculty according to the proposed rules.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the proposal of investment budged for 2020 amounting CZK 25.201 thousand.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
the proposal of the P contribution budget for the Long term increase of students
at the LFHK (project VL+15) for 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové discussed
the report on the progress of the MEPHARAED 2 project including its budget.
With regard to the fact that there has not been any changes as for obtaing a 100
million grant from the Ministry of Schooling and Education to cover the
expenses of the project, the budgets of both participating faculties are under an
enormous pressure.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové calls the
dean of the faculty to negotiate the conversion of the loan from Charles
University to the non-returnable financial contribution.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové also asks
the dean of the faculty to negotiate the conditions for co-financing the
MEPHARED 2 project by the Charles University within the wiev of the budget
structure of the first phase of this project.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové asks the
dean to report the information on the progress and results of the negotiations.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration the report on economic result of FM in HK in 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration a report on development of wages at the FM in HK in 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees with
the proposed measures in wage policy in 2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
recommends to award students who had excellent study results (up to average
grade 1,25) in academic year 2018/2019 a scholarship which will be paid in
2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
acknowledges the dates of AS meetings in the winter semester 2020/2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
distribution of financial means to the Progres (Q40 and Q29) projects for 2020
and 10 % faculty overhead costs.
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