Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 7. 12. 2020, čj.: UKLFHK/477537/2020, které se uskutečnilo prostřednictvím
MS TEAMS.
Přítomni on-line:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
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.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

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

Anthabi Mohamad Ali
Karásek Dominik
Kubová Karolína
Kutina Matěj

Lux Kristián
Novotný Vojtěch
Petraš Pavel
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.

Hassan Alhassan Shakir Hassan
Mucha Martin
Olšáková Veronika
Roubalová Michaela

Neomluveni:
Hosté on-line:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Martin Ponteš
Štěpán Jaroš
Fuxová Kateřina
Dobíhalová Kateřina, Michal Balík

Ze 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno on-line 28 členů AS LF HK (20
zaměstnanců, 8 studentů).
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF
HK a hosty, kteří se připojili k zasedání prostřednictvím MS TEAMS.
2. Informace o programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace o programu
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 2. 11. 2020
Informace z RVŠ
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Sdělení děkana a proděkanů
Informace z AS UK
Různé

3. Informace o zápisu z jednání AS LF HK dne 2. 11. 2020
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme drobné
připomínky od prof. Chroboka (čárky a písmena) a prof. Kašky. Vše bylo žlutě zvýrazněno a
zasláno znovu členům AS LF HK.
Hlasování o schválení zápisu dne 2. 11. 2020 bude probíhat per rollam od zítřejšího dne,
tj. od 8. 12. 2020.

4. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala:
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Rozšířeným kolegiem rektora bylo dne 9. 11. 2020 schváleno rozdělení výsledku
hospodaření UK za rok 2019.
Za rok 2019 dosáhla Univerzita Karlova účetního výsledku hospodaření před
zdaněním ve výši 79 657 tis. Kč a po úpravách základu daně z příjmů o položky snižující a
zvyšující základ daně, činí výsledek hospodaření k rozdělení včetně hodnoty nerozděleného
výsledku hospodaření z minulých let částku 72 878 tis. Kč.
Dosažený hospodářský výsledek LF HK před zdaněním za rok 2019 činil 1 714 tis.
Kč, po úpravách základu daně z příjmů činí výsledek hospodaření 643 tis. Kč.
Vzhledem k poklesu prostředků ve FRIM z důvodu čerpání fondu navrhuji celou částku
přídělu ve výši 643 tis. Kč převést do fondu reprodukce investičního majetku, který lze
použít k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, k úhradě splátek
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úvěrů a půjček použitých na nabytí nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo
nehmotného majetku, jako doplňkového zdroje financování oprav nebo udržování
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a dále na převody do fondů dle
Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016.
Stav fondů v letech 2016 – 2020 (stav k 25. 11. 2020) v tis. Kč
Přehled fondů
Fond reprodukce investičního majetku
Fond rezervní
Fond účelově určených prostředků
Fond provozních prostředků
Fond stipendijní
Fond sociální
Celkem

2016
10 124,00
18 552,00
4 881,00
43 149,00
3 632,00
13 237,00
93 575,00

2017
17 360,00
18 552,00
4 336,00
49 266,00
3 949,00
14 512,00
107 975,00

2018
17 885,00
18 552,00
4 126,00
47 216,00
2 998,00
16 477,00
107 254,00

2019
11 775,00
18 552,00
4 173,00
52 014,00
3 408,00
18 725,00
108 647,00

2020
8 527,00
18 552,00
3 060,00
46 971,00
4 024,00
19 707,00
100 841,00

Usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019, tj. převést podíl na výsledku hospodaření
univerzity za rok 2019 a nerozdělený zisk fakulty k 31. 12. 2019 v celkové výši 643 tis. Kč do
fondu reprodukce investičního majetku.
Resolution:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves the proposal for
distribution of the economic result for the year 2019, which means to transfer the portion of
the economic result of the year 2019 and undistributed profit of the faculty as of at Decenber
31, 2019 amounting 643thousand CZK to the fund of reproduction of fixed assets.
Hlasování o předloženém usnesení bude probíhat per rollam od zítřejšího dne, tj. od 8.
12. 2020.
6. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o aktuálních opatřeních k výuce od 7. 12. 2020 na fakultě.
(https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Koronavirus/Aktualni-opatreni-od-7-12-2020/)
- Uskutečnila se videokonference Asociace děkanů LF (výměna informací o aktuální
situaci, debata o kompetencích studentů – uznání kvalifikace praktické sestry pro
studenty, kteří zakončí 4. ročník studia Všeobecného lékařství, ukončení nouzového
stavu)
- Pravděpodobně dojde k ukončení vládou nařízené pracovní povinnosti studentů.
- Připravuje se iniciativa studentů a UK zapojit se do osvěty při očkování proti COVID.
- Jednání realizačního týmu Mephared 2 – informace o fázích projektu, ukončení VF II
(dokumentace k územnímu řízení), dotaze z „Mikuláše“, řeší se nákup pozemku od
soukromého subjektu, problémy s převedením majetku Ministerstva obrany – chodník.
- Proběhly oslavy 17. listopadu a 75. výročí LF HK on-line formou (nasvícení hlavní
budovy v barvách trikolóry, on-line koncert Královehradeckého kvarteta atd.)
- Ve dnech 19. – 20. 11. 2020 se uskutečnila 17. mezinárodní lékařská postgraduální
konference studentů doktorského studia. S ohledem na situaci pandemie COVID-19 se
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-

-

konference konala distanční formou přes speciální webovou stránku. Děkan poděkoval
za skvělou organizaci.
V sobotu dne 5. 12. 2020 se uskutečnil Den otevřených dveří formou on-line.
Z důvodu epidemiologické situace se bohužel letos neuskuteční tradiční Vánoční
setkání zaměstnanců LF HK a FN HK a také se neuskuteční Reprezentační ples LF
HK, který byl naplánovaný na začátek ledna 2021.
Na základě dotazníkové akce, ze které vyplynul nedostatečný zájem zaměstnanců o
distribuci chlazených jídel na Kampus a EC, se tento záměr nebude realizovat.

Diskuse:
Student K. Lux znovu požádal děkana, vyučující a garanty předmětů o výhody a vstřícnost při
omlouvání studentů z výuky z důvodu jejich povinné i dobrovolnické práci v nemocnicích.
Děkan zopakoval apel na vyučující a garanty předmětů, ale generální nařízení k této situaci
nechce udělit, vše se musí řešit individuálně. K případné úpravě Harmonogramu
akademického roku 2020/2021 dojde dle aktuální epidemiologické situace ke konci roku
2020. Konec výuky v letním semestru se pravděpodobně protáhne do poloviny září 2021.
Dále byl děkan dotazován, zda nenařídí povinnost pro nastupující studenty do prvních
ročníků, aby byly očkovaní proti COVID-19. Děkan odpověděl, že k očkování má kladný
vztah, ale nikomu nebude toto očkování nařizovat.
Student Š. Jaroš vznesl dotaz na děkana, zda může za sebe zveřejnit svůj postoj k vládnímu
usnesení o nařízené pracovní povinnosti studentů lékařských fakult ve zdravotnických a
sociálních zařízeních nebo zda deklaruje stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult?
Děkan sdělil svůj názor, že toto nařízení se mu zdá nesystémové, k pracovní povinnosti měli
být povoláni všichni studenti vysokých škol bez rozdílu.
-

Na závěr svého vystoupení děkan poděkoval za celoroční výbornou spolupráci se
všemi členy akademického senátu. Všem popřál požehnané a klidné vánoční svátky,
pevné zdraví, sílu a neutuchající optimismus. K děkanovi se připojil s přáním také
předseda akademického senátu prof. Krejsek.

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Dne 27. 11. 2020 se fakulta zapojila do celouniverzitní akce „Noc vědců“ na
Albertově.
- Dne 28. 11. 2020 se fakulta zapojila do akce „Na Karlovku ON-LINE“ (na chatu byli
přítomni vedoucí Studijního oddělení a student LF HK).
- Bude rozeslán rozvrh na LS 2020/2021 na katedry ke konečnému připomínkování.
Na dotaz studenta D. Karáska jakou formou bude probíhat přijímací řízení ke studiu příští
rok, odpověděla prof. Langrová:
- Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče o program Všeobecné lékařství a
Zubní lékařství v jednotném termínu formou písemného testu. Je rozpracováno více
variant v návaznosti na dodržení aktuálních hygienických opatření, např. dopolední a
odpolední termín, dvoumetrové rozestupy atd.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Informoval o současném stavu ve výuce na Stomatologické klinice.
- Podán návrh na úpravu průběhu ak. r. 2020/2021 pro MSP Zubní lékařství/Dentistry.
Návrh se odvíjí od současného stop-stavu klinické praxe 4. a 5. ročníků.
Diskuse:
Student M. Ponteš informoval, že na LF UP Olomouc probíhá praktická výuka normálně na
rozdíl od nás, kde je praktická klinická výuka pozastavena. Vedení Stomatologické kliniky
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doufá, že vše bude od nového roku povoleno a studenti ztracené výkony doženou tak, aby své
povinnosti dokončili a řádně ukončili své studium.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- V rámci plánované integrované evaluace vědeckého „výkonu“ jednotlivých
akademicko-vědeckých a klinických pracovišť (akademických pracovníků LF HK)
probíhá postupné párování bibliometrických dat z Lékařské knihovny LF HK a údajů
z personálního oddělení.
- Za LF HK budou v hodnotících panelech GA ČR nominování: prof. Filip, prof.
Mičuda, prof. Boštík.
- V prostředí MS Teams je zřízena skupina „Vivárium“ pro komunikaci Provozní rady
VIV (prof. Hejna, prof. Kaška, prof. Řezáčová, doc. Tachecí, doc. Kučera), vedení
VIV (MDDr. Suchánková Kleplová) atd.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Atestační zkoušky i zkoušky po kmeni probíhají na základě doporučených
hygienických opatření. Praktické části zkoušek jsou organizovány tak, aby při nich
nedocházelo k přímému kontaktu s pacientem.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Proběhlo vytvoření a zavedení ISP nových studentů DSP do SIS.
- Dne 12. 11. 2020 byla kolegiem děkana jmenována Provozní rada vivária vzhledem k
narůstající nespokojenosti jeho mnoha uživatelů s organizací provozu a dalšími
nedostatky ve spolupráci s jeho vedením.
- Je připraveno výběrové řízení na vedoucí/ho nově ustanoveného Ústavu nelékařských
studií a probíhají další kroky ve vytváření jeho pedagogického obsazení a výukového
kurikula.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Podrobné informace o 17. mezinárodní PhD konferenci byly zveřejněny na webu
fakulty a v oběžníku LF HK č. 5/20-21.
- Připravuje se nová koncepce základního institucionálního financování vědy na UK –
Progres, nebude to soutěž, účastní se všechny fakulty a všichni akademičtí pracovníci.
- Popřál všem klidný advent a vánoční svátky.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Vedení fakulty na základě analýzy čerpání neinvestičních prostředků dle stavu k 15.
11. 2020 rozhodlo uvolnit finanční prostředky na výplatu mimořádných odměn za
aktivitu ve prospěch zaměstnavatele za rok 2020. Odměny budou vyplaceny se mzdou
za měsíc listopad, tj. 12. 12. 2020.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- OP VVV, ERDF projekty CF a ERDF II pokračují standardně.
- Technická podpora týmu CPMV běží.
- Ukončen sběr miniprojektů na rok 2021 k 30. 11. 2020. Nárůst žádostí o 50 % oproti
loňsku.
- Vyhlášen sběr mimořádných požadavků pracovišť na rok 2021 s termínem ukončení
15. 1. 2021.
- Otevřena další databáze, kam mohou pracoviště průběžně zadávat náměty na ostatní
celofakultní potřeby.
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7. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Zasedání AS UK proběhlo kombinovanou formou (prezenčně + distančně) dne 20. 11.
2020. Ze zasedání vzešla mimo jiné tato usnesení:
o AS UK podporuje uznání kvalifikace praktické sestry pro studenty, kteří zakončí
4. ročník studia Všeobecného lékařství a podporuje i další kroky k upřesnění
kompetencí studentů oboru Všeobecného lékařství ve zdravotnictví.
o AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k právnímu jednání, jímž chce UK založit
Nadační fond UK a tajným hlasováním jmenovat členy Správní rady Nadačního
fondu UK.
o AS UK projednal Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ a souhlasí s čerpáním
tohoto fondu, konkrétně z prostředků DKR, v následující výši 29 150 000 Kč pro
projekty LF HK a FaF formou nevratného příspěvku s tím, že AS UK preferuje,
aby další čerpání těchto fakult probíhalo formou vratné zápůjčky.
o AS UK projednal záměr koupě pozemku parc. č. 712/1 v k.ú Nový Hadec Králové
a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného
souhlasu s uzavřením kupní smlouvy.
8. Různé
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Informovala o tom, že proběhla první schůzka zástupců UK do Academic Council
projektu 4EU+ (za LF HK jsou členy Z. Červinková a za studenty V. Novotný). Iniciovala
otázku uznávání předmětů a zkoušek, které studenti absolvovali v rámci stáží Erasmus na
partnerských univerzitách. Tento problém se týká především studentů lékařských fakult.
Neuznávání zkoušek vede k nutnosti prodlužovat studium a negativním důsledkem je nízká
mobilita studentů. Proto budou oba členové Academic Council v této aktivitě pokračovat.
Diskuse:
Do diskuse na toto téma se zapojili děkan fakulty, K. Lux, D. Karásek, prof. Krejsek, prof.
Červinková. Z diskuse vyplynulo, že je potřeba se tímto problémem zabývat v návaznosti na
navýšení mobility našich studentů a apelovat na garanty předmětů ke vstřícnějšímu přístupu
k uznávání předmětů a zkoušek.
Dominik Karásek
Student D. Karásek se obrátil na paní proděkanku prof. Langrovou a garantku SVOČ
paní doc. Stoklasovou se žádostí, aby byl zveřejněn jednotný seznam příležitostí SVOČ, který
by umožnil větší transparentnost a pomohl studentům a studentkám při výběru vědecké
činnosti. D. Karásek předložil obdobný dokument z 3. LF jako good practice, ze které by
mohl nový seznam SVOČ vycházet a dále sdělil, že jeho návrh podpořil proděkan pro
vědeckou činnost prof. Hejna, za kurikulární komisi doc. Kučera a garant výzkumných
projektů prof. Mičuda.
Tento seznam by měl obsahovat následující:
1/ název SVOČ;
2/ ústav, kde se SVOČ koná;
3/ pro který ročník je možné se zúčastnit;
4/ kapacita studentů pro daný rok.
Diskuse:
Připomínku k návrhu měl prof. Krejsek, že by to znamenalo pouze práci navíc. Naopak na
podporu návrhu vystoupil doc. Kučera, který referoval, že by tento návrh naopak usnadnil
práci ústavům s vědeckou činností, jednak stran komunikace se zájemci, a dále možnosti
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rovné příležitosti studentů se o jednotlivá místa ucházet ve formě jakéhosi výběrového řízení.
V diskuzi návrh dále podpořili prof. Pudil a prof. Kremláček.
K přání klidného adventu a vánočních svátků se připojila část členů akademického senátu a
hostů prostřednictvích chatu.

Zasedání skončilo v 16.10 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 1. 2. 2021 ve 14.30 hodin (forma a místo
bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).

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