Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 14. 5. 2018.
Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Ghosh Akash
Lux Kristián
Petraš Pavel

Smolák Petr
Toman Filip

Omluveni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Borský Pavel
Fričová Tereza
Kordek David, RNDr., Ph.D.
Zapletalová Kateřina

Neomluveni:
Abdul-Karim Adam Fareed Butcher
Grulich Marek

Seifertová Eliška

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF HK (14
zaměstnanců, 5 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 3 členové AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF HK a
hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 33/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. L.
Borskou a P. Petraše.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 9. 4. 2018
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 23. 4. 2018
Informace ze zasedání mzdové komise ze dne 16. 4. 2018
Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2018
Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2018
9. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2018/2019
10. Zřízení společného pracoviště „Centrum programu MEPHARED 2“
11. Projednání statutu a personálního obsazení budoucího simulačního centra LF HK
12. Sdělení děkana a proděkanů
13. Informace z AS UK
14. Informace z RVŠ
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 34/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 14. 5. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 9. 4. 2018
Předsednictvo AS LF HK nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali
všichni členové AS LF HK předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 35/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 9. 4. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
5. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 23. 4. 2018
Předsednictvo AS LF HK obdrželo dvě připomínky, které byly do zápisu zapracovány.
Zápis obdrželi všichni členové AS LF HK předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 36/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 23. 4. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

6. Informace ze zasedání mzdové komise ze dne 16. 4. 2018
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Mzdová komise, jejímiž členy bylo předsednictvo AS LF HK (zaměstnanecká část),
zástupci vedení fakulty a zástupkyně odborové organizace, potvrdilo následující závěry:
-

Rozpočet osobních nákladů na rok 2018 bude zvýšen o 10 000 tis. Kč pro navýšení
mzdových nákladů a odvodů pojištění.

-

Při úpravě mzdového systému LF HK bude postupováno v souladu s těmito
zásadami:
Zvýšení mzdy se proporcionálně bude týkat všech kategorií pracovníků.
Z celkového objemu navýšení bude cca 75% směřovat na zvýšení základní mzdy a cca
25% na zvýšení pohyblivé složky.
U základní mzdy, tj. tarifních tříd, bude zachován dosavadní systém členění tříd do
tarifních pásem (podle délky uznané praxe)
Zvýšení tarifní mzdy pro rok 2018 posuzovat vůči tarifní mzdě k 1. 7. 2017 + TOP
příplatku o 5% u všech kategorií zaměstnanců.
Zjednodušit systém použitý v roce 2017, kdy byl kvůli garanci 15% navýšení tarifní (tj.
základní) mzdy vytvořen tzv. TOP příplatek, tj. garantovaný tarifní osobní příplatek
(dorovnával základní mzdu tam, kde nebylo možné kvůli maximální hranici rozpětí
reagovat zvýšením tarifu). V rámci zjednodušení zahrnout TOP příplatek z r. 2017 do
zvýšeného tarifu v r. 2018.

1.
2.
3.
4.
5.

Na základě dohodnutých zásad jsou zpracovaná upravená tarifní rozpětí ve mzdových
třídách.
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U kategorie „THP a ostatní zaměstnanci“ zároveň dochází ke změně v zařazování
zaměstnanců do mzdových tříd, z dosavadního systému 15 tříd se počet redukuje na 8 tříd.
Postup je dán Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy.
Podrobně budou rozpětí tarifních tříd obsažena v připravovaném dodatku ke
Kolektivní smlouvě, který se sjednává mezi vedením fakulty a odborovou organizací.
Účinnost všech přijatých opatření je od 1. 7. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změny související
s úpravou mzdového systému na LF HK od 1. 7. 2018 projednané mezi vedením fakulty,
zástupci AS LF HK a odborovou organizací.
7. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2018
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Návrh Rozvahy příjmů a výdajů na rok 2018, tedy rozpočet neinvestičních prostředků
fakulty, je uveden v příloze č. 1.
Návrh rozvahy projednalo a schválilo kolegium děkana dne 4. 5. 2018.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Řezáčová, prof. Krejsek, děkan a doc. Kučera.
Podrobně byly vysvětleny údaje uvedené v tabulce č. 6 Rozdělení příspěvku na vzdělávání
v letech 2017 – 2018 (výdaje – pracoviště na základě EK, výdaje – ostatní CF záležitosti) a
údaje uvedené v tabulce a pod tabulkou č. 7 Předpokládaný vývoj osobních výdajů (mzdové
výdaje).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 37/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LF
HK na rok 2018 v navržené podobě.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
8. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2018
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

Na rok 2018 navrhujeme rozdělit na pracoviště finanční prostředky stejným
algoritmem jako v předcházejících letech. Celkový objem k rozdělení je stanoven na základě
obdržení příspěvku a dotací ze státního rozpočtu a po zpracování rozvahy příjmů a výdajů (tj.
rozpočtu neinvestičních prostředků) za fakultu, což je obdoba rozpisu příspěvku a dotací na
rok 2018 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy v Praze.
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Pro zpracování limitů neinvestičních výdajů na pracoviště budou jako vždy použita
rozpočtová data k 31. 10. 2017. Pro rozdělení na jednotlivé ústavy a další pracoviště
navrhujeme následující algoritmus jeho výpočtu:
1) Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků podporu pracovišť s výukou
studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od
termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit
stejně jako v roce 2017 částku 10 000 Kč.
Po zjištění částky na podporu pracovišť s výukou doktorského studijního programu a
jejím odečtení od celkového limitu rozpočítat zbývající finanční prostředky dle bodu 2).
2) Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž, kde by zůstal
princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém
jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia.
Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka
navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížen poměrně rozpočet
klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 %
(na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi
ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické
pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou
přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených
hodin přednášek a cvičení,
c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na
počtu studentů (studentohodina).
Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla:
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného,
dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Při čerpání přidělených zdrojů
je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty, a to zejména s ohledem na zákon o zadávání
veřejných zakázek, zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o finanční
kontrole a další vnitřní předpisy. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho dodržení
odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení limitu
čerpaných prostředků bude o stejnou částku krácen příděl v následujícím kalendářním roce.
Stejně jako v předchozích letech navrhujeme, aby v případech, kdy přidělený limit finančních
prostředků nebude čerpán v plné výši, mohl vedoucí pracoviště požádat
o přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2018. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud
nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních
prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti do
ekonomické komise fakulty ve stanoveném termínu a zpracování podkladů pro zpracování
investičního záměru.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 12. 4. 2018.
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Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výpočet
limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2018.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
9. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2018/2019
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny
za výuku zahraničních studentů, navrhujeme zachovat stejnou výši jako v předchozích letech.
Pro informaci: částka se měnila s AR 2013/2014 (do té doby byla částka za přednášky
500 Kč/hod.)
Pro AR 2018/2019 doporučujeme zachovat výplatu odměn za výuku v AJ ve stejné výši jako
v roce 2017/2018.
Přednáška
Cvičení

600,-- Kč za jednu hodinu
300,-- Kč za jednu hodinu x koeficient => max. 15 studentů
ve skupině
Zkouška
300,-- Kč za jednoho studenta
státní zkouška
1 000,-- Kč za jednoho studenta
praxe
250,-- Kč za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů
na 1 učitele a 3 hodiny denně
praxe 5. ročník stomatologie
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
praxe 6. ročník všeobecný
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 36 %.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 12. 4. 2018.
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výplatu
odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický rok 2018/2019.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
10. Zřízení společného pracoviště „Centrum programu MEPHARED 2“
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Ing. V. Tlapáková, tajemnice

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF UK) a Lékařská fakulta v Hradci
Králové (LF HK) dlouhodobě vyvíjejí činnosti směřující k uskutečnění strategického záměru
Zápis z jednání AS LF dne 14. 5. 2018
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obou fakult, a to dobudovat společný kampus obou fakult na pozemcích ve vlastnictví
Univerzity Karlovy, které se nacházejí mezi areálem Fakultní nemocnice Hradec Králové
(FNHK), ulicí Zborovskou a příjezdovými komunikacemi k vjezdům do FNHK z ulice
Zborovské (dále jen „Kampus“).
Současný postup přípravy vzniku nového kampusu řeší projektový tým, který se ze
své činnosti zodpovídá děkanům obou fakult, z pohledu Univerzity Karlovy administrativní
zastřešení projektu podléhá FaF UK.
Lékařská fakulta má v rámci své organizační struktury zavedeno pracoviště s názvem
Mephared, které bylo zřízeno pro řešení projektu na výstavbu 1. etapy budoucího kampusu
(ve výsledku v roce 2015 vznikla budova Výukového a výzkumného centra Univerzity
Karlovy v Hradci Králové).
Nyní navrhujeme na LF HK využít již zřízené pracoviště a přejmenovat ho na
požadované Centrum programu MEPHARED 2, zkráceně CPM2, jako společné pracoviště
Farmaceutické a Lékařské fakulty.
S vedením FaF UK bude sjednána dohoda o společném přístupu k realizaci záměru
dobudování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové prostřednictvím projektu
MEPHARED 2, jejíž součástí bude statut společného pracoviště, zásady pro vedení
komunikace a postup při řešení personálních, ekonomických a provozních záležitostí.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí nahrazení
dosavadního pracoviště v rámci organizační struktury LF HK s názvem Mephared společným
pracovištěm FaF UK a LF HK a názvem Centrum programu MEPHARED 2 (zkratka CPM2).

11. Projednání statutu a personálního obsazení budoucího simulačního centra LF HK
Předkládá:
Zpracoval:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
prof. MUDr. J. Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného
lékařství (4. – 6. r.) a výuku bakalářských programů.

Odůvodnění:
Dobudování a následné zahájení výuky v centru simulované výuky je plánováno na
podzim 2018. Rozhodnutí o statutu, začlenění do struktury LF, způsob financování a
personální zabezpečení je proto vhodné prodiskutovat a eventuálně schválit co nejdříve,
nejdéle však do konce tohoto akademického roku.
Návrh statutu pracoviště:
Vzhledem k velikosti pracoviště, rozsahu specifické výuky, nutnosti koordinace a
plánování obsazení jednotlivých pracovišť, finančním nárokům na provoz, plánování
finančního zabezpečení v dalších letech i plánu dalšího rozvoje centra se jeví optimálním
ustavení samostatného pracoviště (oddělení, laboratoř, centrum).
Návrh personálního zabezpečení:
Vzhledem k náročnosti přípravy a ovládání jednotlivých vysoce sofistikovaných
simulátorů je nutná přítomnost vždy alespoň 1 speciálně vyškoleného pracovníka po celou
Zápis z jednání AS LF dne 14. 5. 2018

7 z 15

pracovní dobu (v případě nutnosti i v odpoledních hodinách). Příprava některých simulátorů
před vlastní výukou vyžaduje vždy několik desítek minut až hodinu. Optimální se proto, pro
zabezpečení celodenního provozu, eventuální nutný záskok a technickou výpomoc, jeví
obsazení pracoviště 2 školenými certifikovanými osobami s úvazkem 0,5.
Vedením pracoviště by pak byl pověřen vedoucí akademický pracovník v úvazku 0,2.
Jednotlivé posty by byly obsazovány na základě výběrového řízení. Optimalizace
personálního zabezpečení pracoviště by pak vycházela ze zkušeností a požadavků provozu.
Návrh jednotlivých funkčních jednotek (pracovišť):
Simulační centrum bude sestávat z pěti funkčních jednotek umístěných do sedmi
místností zaujímajících celkovou plochu 208,6m2 v hlavní budově lékařské fakulty v 2.
nadzemním podlaží v křídle C. Pro jeho výstavbu bude využito původních místností č. 204,
205, 215, 216, 217, 218, 219, 219a, 220, 221. Budou provedeny stavební úpravy zahrnující
mj. spojení některých místností.
Zahájení provozu pracoviště je plánováno na podzim 2018.
Navrhované rozmístění jednotlivých pracovišť, jejich charakteristika a rozmístění
simulátorů a fantomů vychází z daných prostorových a finančních možností.
1) pracoviště SimMan
Č. 204 - vlastní simulační místnost – vybavena jako nemocniční pokoj, obsahuje počítačově
řízený fantomový model lidského těla na lůžku, přívod medicínských plynů, monitor
životních funkcí a zobrazovací techniku.
Č. 205 – ovladovna – místnost spojená se simulační místností dveřmi a poloprůhledným
sklem, obsahuje ovládací techniku fantomového modelu, server atd., slouží jako velín a
zároveň kancelář obsluhy simulačního centra
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2) pracoviště Ultrazvuk
Č. 215, 216, 217
– po stavební úpravě jedna velká místnost
pracoviště vybaveno čtyřmi pacientskými
lůžky
a dvěma
stoly,
k dispozici
6 ultrazvukových přístrojů a modely torza
(fantomy) pro nácvik vyšetření ultrazvukem

3) pracoviště Zobrazovací metody
Č. 218
pracoviště obsahuje přístroje pro demonstraci
a nácvik moderních zobrazovacích metod
(Nukleární magnetická rezonance, Výpočetní
tomografie, Mikroskopie atomárních sil).
Obsahuje také počítačové pracoviště pro
vyhodnocování měření.

4) pracoviště KARIM
Č. 219, 219a
pracoviště obsahuje počítačem řízené
fantomové modely lidského těla pro nácvik
metod resuscitace (ALS simulátory) a
fantomové modely částí lidského těla pro
nácvik
výkonů
(punkce,
kanylace,
intramuskulární injekce, cévkování, hrudní
drenáž, zajištění dýchacích cest, atd.)
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5) pracoviště Poslechy
Č. 220, 221
obsahuje aktivní fantomy (modely torza) pro
nácvik poslechu srdce, plic a abdominální
palpační simulátor. Místnosti se simulátory
jsou vzhledem k nácviku poslechů odděleny
a odhlučněny, součástí je malá sklad.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, děkan fakulty, tajemnice fakulty, prof. Manďák, prof.
Harrer (podpořil vznik centra a informoval o svých zkušenostech z Mayo Clinic), prof. Bureš
(podpořil vznik centra a sdělil zkušenosti z FN HK), prof. Krejsek, prof. Chrobok, prof. Malý,
prof. Mičuda.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 40/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vznik Centra pro simulátory
ve výuce jako samostatného pracoviště LF.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro technické personální
zabezpečení budoucího simulačního centra 2 úvazky po 0,5 s platností od 1. 6. 2018.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro akademické personální
zabezpečení budoucího simulačního centra – vedoucího centra úvazek 0,2.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 22
Usnesení přijato
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12. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- Po dohodě s rektorem prof. Zimou a prof. Manďákem se předání funkce děkana uskuteční
na přelomu srpna a září 2018.
- MEPHARED 2 – řídící tým reaguje na komplikace spojené s podáním na ÚOHS. Dochází
ke zdržení již tak napjatého harmonogramu, posouvají se již schválené a smluvně
potvrzené termíny.
- Výroční zpráva o činnosti LF HK – probíhá kontrola a sjednocení podkladů. Dle vyjádření
RUK musíme z VZ o činnosti LF HK za rok 2017 vypustit seznam absolventů (nemáme
jejich písemné souhlasy). Děkan poděkoval PhDr. J. Comorkovi za anglické překlady VZ.
- Tradici s vydáním „Promoční knihy absolventů“ letos zachováme.
- V návaznosti na GDPR musíme z webu fakulty odstranit všechna jména bývalých
absolventů.
- Dne 15. 5. 2018 se děkan fakulty zúčastní na Úřadu vlády společného jednání ministra
zdravotnictví Mgr. et Mgr A. Vojtěcha, premiéra Ing. A. Babiše a děkanů lékařských
fakult. Téma jednání bude připravovaný projekt k financování lékařských fakult.
- Ve dnech 29. a 30. 5. 2018 bude přerušena dodávka elektrické energie do budov
v Šimkově ulici. Zaměstnancům bude ve dnech poskytnuta náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku.
- Projekt Aliance 4EU – Univerzita Karlova se do projektu zapojila spolu se Sorbonnskou
univerzitou, Heidelbergem a Varšavou. Projekt je vnímán jako nový impulz rozvoje vědy,
vzdělávání, inovací a třetí role univerzit.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Dne 15. 5. 2018 se uskuteční v prostorách fakulty (Šimkova ul.) přijímací řízení ke studiu
v AJ.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Schůzka KOR proběhla na MZ 2. 5. 2018.
- Organizačně se zajišťují atestační zkoušky z plastické chirurgie, klinické biochemie a
hematologie a TL, které se konají v červnu 2018.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Výběrová řízení u projektů probíhají dle harmonogramu.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Projekt Aliance 4EU – přednostové a vedoucí klinik, ústavů a oddělení LF HK a FN HK
byli požádáni o zasílání obecných námětů či konkrétních návrhů na projekty.
- Fakulta obdržela výsledky z Fondu mobility a dotaci na internacionalizaci.
- Informoval o 14 studentech, kteří letos vyjíždějí na stáž na Mayo Clinic.
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Připravuje se Výroční zpráva o hospodaření LF HK za rok 2017.
- Na pozici technika BOZP a PO nastoupí od 15. 5. 2018 p. Ing. J. Černá.
Diskuse:
- Tajemnice zodpověděla na dotaz prof. Řezáčové, že seznam s vyhodnocením rizik na
pracovištích, na kterém pracoval bývalý technik BOZP a PO p. J. Hiesl, je před
dokončením.
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-

Na základě podnětu prof. Červinkové bylo diskutováno na téma evidování interní pošty
v ESS.
Doc. Kučera požádal tajemnici o možné zjednodušení schvalovacího procesu u
objednávek a faktur v EIS.

13. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Ve stručnosti informoval o projednávaných bodech na zasedání AS UK, které se
uskutečnilo dne 11. 5. 2018. Mimo jiné byly schváleny Principy rozdělování příspěvků a
dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019 a Bonifikace programu Progres pro rok 2018.
14. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
- Informovala o konání diskusního semináře k tematice GDPR. Seminář se koná na UK,
Modrá posluchárna Karolina dne 17. 5. 2018 od 14:30 hod.
- Informovala o tom, že RVŠ byla požádána o právní radu, zda nelze celý sektor školství
vyjmout z GDPR, společné jednání komisí RVŠ dne 16. 5. 2018.
15. Různé
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Připomenul členům AS LF HK možnost zúčastnit se setkání předsednictva AS UK se
členy AS FaF UK a AS LF HK, které se uskuteční v rámci výjezdního zasedání
předsednictva AS UK na FaF UK dne 25. 6. 2018 (předběžně od 16.00 hod.). Místo a čas
bude upřesněn. Zájemci se předběžně nahlásí u sekretářky AS LF HK.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
- Informovala o tom, že LF HK navštíví prof. Gregory Gores, významný odborník v oblasti
klinické a experimentální hepatologie. Prof. Gores působí také jako proděkan pro výzkum
na Mayo Clinic v Rochesteru, USA. Prof. Gores bude mít přednášku na téma „Stressed
hepatocytes incite inflammation: nano-vesicles with mega-impact“, která se uskuteční dne
19. června 2018 od 14:00 hod. ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů LF
HK. Pozvánka v příloze.
Ing. Věra Tlapáková
- Sdělila, že Ekonomická komise bude svolána v průběhu čtrnácti dnů.
Zasedání skončilo v 16.15 hodin.
Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 4. 6. 2018 v 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda AS LF HK
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 14. 5. 2018
Usnesení č.
33/2018
34/2018
35/2018
36/2018
37/2018
38/2018
39/2018

40/2018
41/2018

42/2018

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory doc. L. Borskou a P. Petraše.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 14. 5. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 9. 4. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 23. 4. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů
a výdajů LF HK na rok 2018 v navržené podobě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výplatu odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický
rok 2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vznik Centra
pro simulátory ve výuce jako samostatného pracoviště LF.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro technické
personální zabezpečení budoucího simulačního centra 2 úvazky po 0,5
s platností od 1. 6. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje pro akademické
personální zabezpečení budoucího simulačního centra – vedoucího centra
úvazek 0,2.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí změny související
s úpravou mzdového systému na LF HK od 1. 7. 2018 projednané mezi vedením fakulty,
zástupci AS LF HK a odborovou organizací.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí nahrazení
dosavadního pracoviště v rámci organizační struktury LF HK s názvem Mephared společným
pracovištěm FaF UK a LF HK a názvem Centrum programu MEPHARED 2 (zkratka CPM2).
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
14th May 2018
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
33/2018
of doc. L. Borská and the student P. Petraš as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
34/2018
the meeting programme on 14th May 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
35/2018
the meeting records from 9th April 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
36/2018
the meeting records from 23th April 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
37/2018
Ballance sheet of the FM HK for 2018 in the suggested form.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
38/2018
the proposed method of calculating limits of non-investment funds for each
workplace of the FM HK for 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
39/2018
the proposed method for paying bonuses related to teaching in English
language program for the academic year 2018/2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
40/2018
establishing of the Centre for Instruction Simulators as a separate department
of the faculty of medicine.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
41/2018
two working places for the technical personnel of the future Centre for
Instruction Simulators; each of the employees will do a part-time (0,5) job.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove
42/2018
approves one work place for the academic personnel of the future Centre for
Instruction Simulators; the employee will do a part-time (0,2) job.

AS FM acknowledges:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into consideration the
changes related to the payroll system at the FMHK starting from July 1, 2018; the changes were
discussed by the managemnet of the fakulty and representatives of the AS of FMHK and Trade
union organization.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí nahrazení
dosavadního pracoviště v rámci organizační struktury LF HK s názvem Mephared společným
pracovištěm FaF UK a LF HK a názvem Centrum programu MEPHARED 2 (zkratka CPM2).
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