
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 16. června 2021 

 

 

Přítomni: prof. MUDr. D. Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D., MUDr. J. Balko, 

 MUDr. A. Láznička, doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D., MUDr. M. Kynčl, Ph.D., 

 MUDr. M. Trojánek, Ph.D., MUDr. P. Piťhová, Ph.D., prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., 

 prof. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., prof. MUDr. R. Škába, CSc., T. Jelínek,  

 prof. MUDr. J. Hort, Ph.D., prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., M. Khoder, 

 M. Bartoníčková, M. Jirásek, K. Angerová  

   

 Omluveni: prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., K. Angerová, O. Ferra, MUDr. E. Fürstová, 

         MUDr. V. Veselý, C. A. Lehto  

                

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká, Ing. R. Zdrubecká, J. Zamora, 

Ing. Mgr. T. Kůstková, Mgr. P. Andreas, Ph.D. 
 

 

 PROGRAM 

 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 05. 2021 

 

 Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

 Zprávy vedení fakulty 

 

 Návrh rozpočtu 2. LF UK  pro rok 2021 

 

 Výroční zpráva o činnosti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za rok 2020 

 

 Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana 2. LF UK pro období 1. 2. 2022 - 

31. 1. 2026  

 

 Návrh na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK  

 

 Zprávy z komisí 

 

 Zprávy ze senátu UK 

 

 Různé 

 



 

 

1)    Zahájení a uvítání hostů 

 

      Zahájil předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. 

 

 

2)    Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Skrutátory byli určeni: doc. MUDr. O. Čakrt, Ph.D. a B. Prýmková. 

 Program byl schválen tichým souhlasem. 

   

 

3)    Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 05. 2021 

 

       Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o zápisu. 

 Hlasování o zápisu: 

      pro: 17,  proti:  0,  zdržel se: 1. 

            Zápis byl schválen. 

 

 

    4)    Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

 Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval  o výběrových řízeních na 

přednosty klinik a ústavů a nově zvoleným přednostům pogratuloval: 

  VŘ na přednostu Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol - byl 

zvolen prof. Zámečník 

 VŘ na přednostu Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol - byl zvolen prof. Šumník 

 VŘ na přednostu Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol- 

byl zvolen prof.  Havlas. 

    

Dále předseda AS 2. LF UK informoval o výběrových řízeních, která proběhnou v příštím     

období a požádal senátory o nominaci zástupců za AS 2. LF UK: 

VŘ - PER ROLLAM 

- 2 x 0,100 úvazek, gynekologie a porodnictví / doc. Chmel - bude rozesláno členům 

komise emailem 21. - 26. 07. 2021  - za AS 2. LF UK se účastní prof. Škába 

- 2 x 0,300 úvazek, dětská psychiatrie / prof. Hrdlička - bude rozesláno členům komise 

emailem 21. - 26. 07. 2021 - za AS 2. LF UK se účastní prof. Keil 

- 0,100 úvazek, rehabilitace / prof. Kolář - bude rozesláno členům komise emailem 21. - 

26. 07. 2021 - za AS 2. LF UK se účastní prof. Zuna 

OSOBNÍ VŘ 

- 1 x 1,000 úvazek, ošetřovatelství / dr. Jirkovský - termín po 21. 07. 2021 - za AS 2. LF 

UK se účastní MUDr. Trojánek 

- 2 x 0,500 úvazek, ošetřovatelství / dr. Jirkovský - termín po 21. 07. 2021 - za AS 2. LF    

UK se účastní MUDr. Trojánek 



Předseda AS 2. LF UK informoval o prvním zasedání komise pro komunikaci. Zasedání, 

které proběhlo 3. 6. 2021, se za vedení fakulty účastnil  prof. Trka. Předsedou komise byl 

zvolen MUDr. M. Kynčl, Ph.D. 
 

 

5)    Zprávy vedení fakulty 

 

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., informoval: 

 

• Výběrová řízení na místo přednosty: prof. Zdeněk Šumník, prof. Vojtěch Havlas,  

prof. Josef Zámečník 

• Přijímací   řízení v českém a anglickém jazyce 

• Výstavba na Plzeňské: 3. etapa - kontrola z MŠMT, 4. etapa: demolice, výkopové práce, 

základní kámen 22. 6. 2021 

• Multifunkční  budova: vypořádání  připomínek  expertů 

• 3. 6. 2021 – porada s přednosty: periodické hodnocení zaměstnanců 

• Očkování studentů a zaměstnanců:  IKEM, FNM, FNB a NNH 

• Navýšení rozpočtu 2. LF UK:  + 3 mil. z programu  PROGRES 

• Jmenování nových profesorů a Mimořádná cena rektora pro  Ondřeje Blechu 

• Zahradní  slavnost  29. 6. 2021    

 

 

6)   Návrh rozpočtu 2. LF UK  pro rok 2021 

 

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc. uvedl, že fakulta připravila pro rok 2021 

vyrovnaný rozpočet. 

 

Tajemnice, Mgr. J. Šmejcká informovala, že v novém návrhu rozpočtu fakulty oproti 

loňsku jsou navýšené mzdové náklady a s tím spojené zákonné sociální pojištění. V položce 

Pokuty a vrácení dotace se plánuje částka 3 miliony Kč  oproti 5 milionům v loňském 

rozpočtu. Důvodem je povinnost vrácení dotace za přemístění VIAL-u, přičemž část byla již 

promlčena. 

Počítá se s příjmy a výnosy za zahraniční studenty ve výši 75 milionů Kč, oproti loňskému 

roku, kdy se počítalo se 63 miliony Kč. Fakulta dostala vyšší příspěvek ze státního rozpočtu. 

Obdrželi jsme z RUK  definitivní celkovou výši finančních prostředků na programy Progres 

2021 a příspěvek ze státního rozpočtu A+K, které jsou o cca 3 miliony Kč vyšší, než jsme 

původně odhadovali. Tyto finanční prostředky se daly do položky Mzdové náklady a 

Zákonné sociální pojištění. 

 

Prof. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., MBA informoval, o zasedání EK, na kterém  byl 

předložen návrh rozpočtu a na základě hlasování členů ekonomické komise senátu (pro 6, 

proti 0, zdržel se 0), EK navrhuje návrh rozpočtu 2. LF UK pro rok 2021 ke schválení. 

Následně poděkoval děkanátu za vstřícnost a poskytování podkladů a představil Analýzu 

rozdělení mezd na základě dat z r. 2020. 

Na závěr uvedl, že EK AS 2. LF UK: 

• vítá otevřenost děkanátu při sdílení dat 

• vítá obnovení systému rozpočtů pracovišť 

• respektuje právo vedení fakulty tvořit rozpočty pracovišť 

• konstatuje, že skutečné rozpočty se u části pracovišť významně liší od rozdělení podle 

výkonu 

• bere na vědomí, že děkan dorovnal rozpočty v 05/2021 a přitom přihlédl i k analýze EK 

• nabízí spolupráci při tvorbě rozpočtů do budoucna  

• vidí prostor pro další navýšení tarifů, lze i převedením částí pohyblivé složky do tarifu 



  

 Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o Návrhu rozpočtu 2. LF UK  

pro rok 2021: 

 

Hlasování o Návrhu rozpočtu 2. LF UK  pro rok 2021: 

 (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Návrh rozpočtu 2. LF UK  pro rok 2021 byl schválen (pro:18, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

 

 

7)   Výroční zpráva o činnosti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za rok 2020 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. otevřel diskuzi k Výroční zprávě za rok 2020, 

kterou předkládá děkan fakulty.  

Děkan fakulty prof. MUDr. V. Komárek, CSC. poděkoval za přípravu Výroční zprávy 

Ing. Mgr. T. Kůstkové a celému oddělení komunikace a vnějších vztahů. 

Doc. PhDr. O. Čakrt, PhD., v souvislosti s přípravou Výroční zprávy za r. 2020 vyjádřil 

jménem AS 2. LF UK pochvalu oddělení komunikace a vnějších vztahů. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o Výroční zprávě za rok 2020. 

 

Hlasování o Výroční zprávě za rok 2020 : 

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Výroční zpráva za rok 2020 byla schválená (pro:18, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

    

 

 

8)    Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2. LF UK pro období 1. 2. 2022 –  

        31. 1. 2026 

 

Předseda LK, prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., informoval o zasedání LK, na kterém byly 

schváleny podklady k vyhlášení děkanských voleb- volební manuál, harmonogram voleb a 

návrhový lístek do volby kandidáta (Příloha č. 3), které LK  předkládá ke schválení AS. 

Ve volebním manuálu a v dokumentu „Vyhlášení voleb“  byl podle diskuse na posledním 

zasedání AS 2. LF UK upraven termín vlastní volby na 24. 11. 2021. 

Manuál bude sloužit Volebnímu výboru při jeho práci. Popisuje postup během voleb a řešení 

případných problémů. 

 

Manuál – Volby kandidáta na funkci děkana 

 

A. Vyhlášení voleb 

AS 2. LF UK v dostatečném předstihu na svém zasedání vyhlásí termín konání voleb 

(min. 45 dní před koncem funkčního období děkana) a lhůtu, během které je možné 

podávat návrhy (min. 30 dní). Lhůtu senát vyhlásí tak, aby končila v pátek. Také bude 

zvolen tříčlenný volební výbor (min. 1 student a 1 pedagog, členové výboru jsou členy 

senátu). 

 

 

 

 

 



 

B. Podávání návrhů 

Návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce 2. LF UK. Návrh se 

podává písemnou formou v elektronické nebo listinné podobě. Součástí návrhu je 

vyplněný návrhový lístek s podpisem (souhlasem) navrženého (viz příloha tohoto 

manuálu), jeho životopis a volební program. Listinný návrh lze podat členovi volebního 

výboru nebo na sekretariát senátu; připouští se i vytištěný scan návrhového lístku 

s podpisem navrženého kandidáta). Elektronický návrh (včetně scanu návrhového lístku 

podepsaného navrženým kandidátem) je nutné zaslat předsedovi volebního výboru a 
v kopii sekretáři senátu. E-mailové adresy určené pro zasílání návrhů budou zveřejněny 

společně s vyhlášením voleb.  

V návrhovém lístku je povinné napsat jméno a příjmení navrženého a jeho pracoviště (v 

případě, že se jedná o studenta, uvést obor studia a ročník). Nepovinně se uvedou tituly 

navrženého. Návrhový lístek je přílohou tohoto manuálu.   

Lhůtu, po kterou je možné podávat návrhy, určí senát. Tato lhůta končí v poslední den v 

12.00 hod. 

Po doručení návrhu výbor do 5 pracovních dní posoudí, zda splňuje všechny výše 

uvedené náležitosti. V případě, že návrh náležitosti splňuje, jsou navrhovatel i navržený 

neprodleně výborem informováni. Pokud jsou v návrhu nedostatky, výbor vyzve 

k jejich odstranění a navrhovatel do lhůty 5 dní takto učiní. 

 

C. Prezentace navržených 

Do 10 dní po skončení lhůty pro podávání návrhů je seznam navržených včetně všech 

zaslaných příloh zveřejněn na webových stránkách fakulty. 

Od tohoto dne má také každý z navržených právo publikovat ve veřejné části fakultních 

webových stránek jeden článek se svým programem atd. (zařídí Redakční rada).  

Volební výbor svolá Setkání navržených s akademickou obcí (min. 7 dní před volbou), 

kde všichni navržení předstoupí, budou mít možnost představit svůj program (v 

určeném časovém limitu) a bude následovat diskuse. Pořadí vystoupení jednotlivých 

kandidátů se určí losem. Setkání řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. 

Termín setkání bude zveřejněn na webových stránkách fakulty. V nezbytném případě je 

možné svolat Setkání elektronickou, případně hybridní formou. 

 

D. Volba kandidáta 

Volba se koná na zasedání AS v daném termínu. Výbor připraví orazítkované volební 

lístky s abecedně seřazenými navrženými pro první kolo. Každý senátor hlasuje 

označením dle pokynů volebního výboru nejvýše jednoho jména. Výbor plní roli 

skrutátorů. V prvním kole je zvolen ten navržený, který získá nadpoloviční počet hlasů 

všech senátorů.  

Není-li kandidát zvolen v prvním kole, připraví výbor ihned volební lístky pro kolo 

druhé, kam postupují první dva navržení z prvního kola a všichni kteří mají stejný počet 

hlasů jako ten druhý. Podmínky stejné jako v prvním kole. Třetí kolo je analogické kolu 

druhému, do čtvrtého kola postupuje pak pouze uchazeč s nejvyšším počtem hlasů 

v kole třetím (případně všichni se stejným počtem hlasů jako on). Není-li v žádném kole 

kandidát zvolen, usnese se senát na dalším postupu. 

 

E. Po volbě 

Po ukončení volby jsou všichni navržení informování o výsledcích voleb. 

Předseda AS pošle rektorovi neprodleně návrh na jmenování kandidáta děkanem. 

Výsledek voleb je neprodleně zveřejněn na webových stránkách fakulty. 

 

 

 



V rámci diskuze bylo schváleno doplnění návrhového lístku, na kterém bude  uvedeno, že 

součástí podání  návrhu musí být životopis navrhovaného a teze jeho volebního programu. 

 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o novelizaci Manuálu volby 

kandidáta na pozici děkana. 

 

Hlasování o novelizaci Manuálu volby kandidáta na pozici děkana: 

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Akademický senát schválil novelizaci Manuálu volby kandidáta na pozici děkana.  

(pro 18, proti 0, zdržel se 0)  

 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. požádal zájemce z řad senátorů o práci ve 

volební komisi, aby se přihlásili. 

 
Ustavení Volebního výboru:  
MUDr. M. Trojánek, Ph.D., MUDr. P. Piťhová, Ph.D:, MUDr. A. Láznička 

 

AS 2. LF UK schválil složení Volebního výboru – pro 18, proti 0, zdržel se 0. 

 

Předseda LK, prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D. předložil harmonogram voleb schválený na 

zasedání LK AS 2. LF UK: 

 

Harmonogram voleb: 

16. 06. 2021   Vyhlášení voleb a ustavení volebního výboru 

13. 09. – 15. 10. 2021  Lhůta pro podávání návrhů 

26. 10. 2021   Nejzazší termín pro zveřejnění seznamu navržených –

     upřesní se po prázdninách 

03./10. 11.2021   Setkání navržených s akademickou obcí – upřesnění se

     po prázdninách 

24. 11. 2021   Volba kandidáta na pozici děkana 

 

 
 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o vyhlášení voleb kandidáta na 

funkci děkana 2. LF UK pro období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 a harmonogramu voleb. 

 

Hlasování o vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2. LF UK  

pro období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 a harmonogramu voleb:  

 

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

  AS 2. LF UK schválil vyhlášení voleb a jejich harmonogram (pro 18, proti 0, zdržel se 0). 

 

Vyhlášení voleb kandidáta na pozici děkana 2. LF UK pro období 2022-2026 

 

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 16. června 2021 

vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Volba se uskuteční na řádném 

zasedání AS 2. LF UK dne 24. 11. 2021 od 14.30. 

  



 

 

 

9)   Návrh na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK - Distanční zasedání senátu a distanční   

 účast na zasedání senátu  

 

  O návrhu na změnu (doplnění) JŘ AS 2. LF UK informoval předseda LK AS 2. LF UK 

prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.: 

 

Čl. 3a  

Distanční zasedání senátu a distanční účast na zasedání senátu  

 

1. Jestliže je to důvodné nebo účelné, lze zasedání senátu uskutečnit distanční formou nebo 

prezenční formou s distanční účastí některého člena nebo některých členů senátu. O formě 

zasedání rozhoduje senát na návrh předsednictva senátu nebo člena senátu.  

2. Koná-li se zasedání senátu distanční formou nebo prezenční formou s distanční účastí 

některého člena nebo některých členů senátu, zajistí předseda senátu za účelem zpřístupnění 

průběhu zasedání veřejnosti bezodkladně jeho přenos způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a zveřejnění informace o možnosti připojení se k tomuto přenosu.  

3. Předpokladem distanční účasti člena je možnost pomocí technických prostředků 

prokazatelným způsobem ověřit totožnost člena a spolehlivě mu zajistit možnost účastnit se 

rozpravy, předkládat návrhy a veřejně nebo tajně hlasovat. Člen senátu, jemuž je umožněna 

distanční účast, je považován za přítomného na zasedání senátu.  

4. Odstavec 3 platí obdobně pro účast dalších osob zvaných na zasedání senátu, děkana nebo 

rektora.  

 

Vzhledem k okolnostem a zkušenosti z posledních měsíců se domníváme, že by bylo 

rozumné a vhodné mít v Jednacím řádu (JŘ) senátu zakotvenu možnost distančního či 

hybridního jednání. 

Proto bychom do našeho JŘ rádi doplnili předkládanou změnu – při jejím schvalování 

v rámci AS  2. LF UK jsme vycházeli ze znění JŘ jediné fakulty UK, kde jsme podobnou 

úpravu našli, MFF UK. Oproti tomuto znění, které již prošlo AS UK, jsme učinili pouze 

několik menších změn:  

 

- O formě zasedání rozhoduje SENÁT na návrh předsednictva nebo člena senátu (nikoliv 

děkana).  

Zdůvodnění: pokud rozhoduje pouze předsednictvo senátu (jako na MFF), může dojít 

k situaci, že vůle 21 členů senátu bude „přehlasována“ třemi členy předsednictva. 

Takovou pravomoc na naší fakultě předsednictvo tradičně nemá.  

A formu zasedání by neměl podle našeho názoru navrhovat děkan – může o to 

samozřejmě požádat předsednictvo nebo někoho z členů senátu, ale podle našeho pojetí 

by formálně měl děkan do jednání senátu (včetně jeho formy) zasahovat co nejméně. 

 

- Odstavce 2 a 3 podle MFF UK jsme spojili do podle našeho názoru logičtější 

formulace. První větu odstavce 3 (Člen senátu může požádat předsedu senátu, aby mu 

umožnil distanční účast na zasedání senátu, které se uskuteční prezenční formou.) je 

podle nás možné vynechat - pokud bude chtít některý člen požádat o distanční účast, 

může tak učinit podle odstavce 1 a navrhnout hybridní formu zasedání. Považujeme to 

pro sebe za legislativně „přehlednější“ než obdobnou problematiku řešit ve dvou 

různých bodech různými postupy. 



 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o návrhu na změnu 

Jednacího řádu AS 2. LF UK 

 

Hlasování o návrhu na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK: 

 

pro: 18,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

 

Návrh na změnu Jednacího řádu AS 2. LF UK byl schválen. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

  

 

10)  Zprávy z komisí 

 

Pedagogická komise (T. Jelínek):  

 

Předmětem zasedání PK byly volitelné předměty ve státnicových předmětech chirurgie a 

gynekologie. Je snaha vytvořit v rámci studentské komory senátu seznam témat, které by 

mohly být zajímavé pro volitelné předměty. V současné době se seznam témat studentské 

ankety finalizuje, následně bude předán přednostům zmíněných předmětů. 

 

Doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D. v této souvislosti informoval o spolupráci s přednosty klinik 

chirurgie a gynekologie. Rozhodli se adaptovat úspěšný model urologických volitelných 

předmětů s tím, že se bude využívat  simulační centrum a vlastní sály jednotlivých 

specializací. Vytvořilo se tak místo asi pro 96 studentů každý rok, kteří by se mohli účastnit 

praktické chirurgické výuky jednotlivých specializací již od příštího roku.  

 

  

Legislativní komise (prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.): 

 

Legislativní komise AS se sešla 08. 06. 2021 a projednala následovné body: 

 

1. Online / hybridní zasedání AS 

Návrh úpravy našeho JŘ, vycházející z JŘ MFF UK. V návrhu od minulé verze provedena 

drobná úprava (distanční/hybridní formu zasedání AS může navrhnout předsednictvo nebo 

člen senátu, NE děkan). 

Návrh bude předložen AS 2. LF UK ke schválení (bod 9 programu zasedání senátu 16.06). 

 

2. Volby děkana – manuál, termíny 

Ve volebním manuálu a v dokumentu „Vyhlášení voleb“  byl podle diskuse na posledním 

zasedání AS  upraven termín vlastní volby na 24. 11. 2021. 

 

Návrh bude předložen AS 2. LF UK ke schválení a k vyhlášení voleb (bod 8 programu 

zasedání senátu 16.06). 

 

  



 

Sociální komise (M. Bartoníčková): 

 

Aktuální body k řešení předsedkyně SK předala prostředníkovi pro komunikaci mezi 

sociální komisí AS 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Š. Veselému. Projednávat se budou 

příští týden s náměstkem FN Motol, MUDr. M. Holcátem.   

  

 

Ekonomická komise (prof. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.): 

 

Ekonomická komise AS se sešla. Předseda EK prof. Hrušák k projednávanému návrhu 

rozpočtu fakulty pro rok 2021 vypracoval Analýzu rozdělení mezd na základě dat z r. 2020.  

 

Komise pro komunikaci (MUDr. M. Kynčl, Ph.D.):  
 

Komise pro komunikaci se sešla 3. 6. 2021: 

Komise (poradní orgán AS 2. LF) pro komunikaci 

Ustavena 21. 4. 2021 

Zasedání: 3. 6. 2021 online 

Přítomni: Marie Bartoníčková, Ondřej Ferra, Cristina Lehto, David Kachlík, Martin Kynčl, 

Pavlína Piťhová, Jan Trka, Milan Trojánek. 

Zápis a organizace zasedání z pověření předsedy AS 2:LF: David Kachlík 

Omluven: Klaudie Angerová, Martin Jirásek, Tereza Kůstková, Viktor Veselý. 

Předsedou zvolen Martin Kynčl (6-0-1). 

Procesní úkoly. 

 

1. Nastínění základních směrů a oblastí Komise (Kynčl) 

 Základní strategie v následujících hlavních směrech - Uchazeči – Studenti / Zahraniční 

studenti, Komunikace fakulty navenek (třetí role fakulty) 

 Prioritizace fungujícího (například: dobře fungují webové stránky, efektivní jsou 

dotazníky mezi studenty a jejich interpretace a výstupy) 

 Zlepšení (potřebné je více zapojit do komunikace studentské spolky, především 

Motolák, posílit formu informací o fakultě a studiu přes sociální média) 

 Komunikace navenek (třetí role univerzit/fakulty) podpořit základní konkurenční 

výhody (propojení nemocnice Motol a 2. LF, zvýraznit roli tutorů, představit slavné a 

známé pedagogy a absolventy). Fakulta a její zástupci by se měli vyjadřovat ke 

společenským trendům zejména v diskuzích, které může ze svého pohledu dobře doplnit 

a moderovat.  

 

Rozvinout spolupráci s nově vzniklou Marketingovou skupinou a Týmem UK (komunikace 

za 2. LF s UK Kynčl, Kůstková) (využití nabízených možností personálních – například 

zahraničních středoškolských poradců, i možností pomoci propagační, ve formě překladů 

propagačních textů, nabídky propagačních materiálů a podobně) 

Otázkou zůstává prezentace a propagace nového Kurikula – tedy zda a jak propagovat – 

zatím byl příklon spíše k potlačení informací (informace od prof. Trky) což bylo částečně 

vedeno obavou z možnosti zkresleného navnímání, že se může jednat o „kopírování“ 

kurikula 3. LF). S nově nastupujícími studenty do prvního ročníku a strategií propagace 

fakulty nově je však zaměření na nové kurikulum podstatné. 

 

2. Zvážení aktivní účasti na 8. 9. 2021: Festival vědy/VědaFest 2021 a 24. 9. 2021: Noc 

vědců (prof. Kachlík) 

 

 

 

 

 



3. Podněty pro další možné prezentační akce 2. LF například „biomedicínská olympiáda“ 

(další rozvinutí a propagaci navrhnul Trojánek), natočení video-medailonků známých 

pedagogů (navrhuje MUDr. Piťhová) 

 

4. Neoficiální zpráva – měly by se konat Dobronice v původním formátu (neoficiálně od 

prof. Trky) 

 

 

 

 

11)  Zprávy ze senátu UK 

 

Informoval prof. MUDr. Kachlík, Ph.D. a seznámil senát s informacemi ze zasedání AS 

UK dne 28. 5. 2021: 

 

 Sdělení rektora:  

 

- Jednání o rozpočtu s ministerstvem (možné škrty ministerstvem financí).  

- 29. 6.  zasedání rektorů 4EU+ o případném rozšíření aliance.  

- 15. - 18. 6. výroční konference Coimbra group.  

- 105 % přihlášek nových studentů na UK.  

- 17. 11. proběhne tradiční setkání na Albertově.  

- 21. 6. se koná Zahradní slavnost UK ve Valdštejnské zahradě (od 18.00).  

- Proběhne volba do vedení Konference rektorů.  

 

 Doporučeno prodloužení mimořádného stavu na UK do 25. 6. (40-8-4).  

 Schválen Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého 

výhledu UK na roky 2022 a 2023 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na 

podporu vědy.  

 Schválen Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení 

motivační části dotace na podporu vědy (navýšení o 52.000.000).  

 Schválena Dílčí novela řádu celoživotního vzdělávání (kontrola plagiátorství a 

elektronické skladování závěrečných prací).  

 Schváleny Návrhy změn vnitřních předpisů UK (dílčí změna Rigorózního řádu).  

 Schváleny Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí.  

 Schválena Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2020.  

 Schválena Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020.  

 Schválena Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého strategického 

záměru UK za rok 2020.  

 Schválen Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2020.  

 Schváleno Opatření rektora Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 

2021/2022.  

 Schváleno Opatření rektora Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v 

akademickém roce 2021/2022.  

 Schváleno Opatření rektora Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK.  

 AS UK vzal na vědomí Průběžnou zprávu k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v 

rozvojovém projektu Hyb4City (leden – duben 2021)  

 

 

 

 

 

 



 

 AS UK vzal na vědomí Závěrečnou zprávu Přípravného výboru Kampusu Hybernská 

UK.  

 Schváleno prodloužení pronájmu pozemku společnosti Autocentrum Plzeň, s.r.o. v 

Motole do konce roku 2022 (místo stavby budoucího Archívu UK).  

 AS UK vzal na vědomí Zprávu z průběžného hodnocení HR Award (vyhovujeme 

předpisům).  

 CUIP s.r.o. (existuje 2,5 roku a má 2,5 zaměstnance) – souhrnná informace o fungování 

a záměr rozvoje v příštích letech (plán transformace na CUIP a.s. a investice 3.500.000 

letos z doplňkové činnosti UK na rozvoj zázemí a činnosti). Schválen záměr rozvoje 

dceřiné společnosti UK CUIP s.r.o. pro období 2021–2025 včetně přípravy možné 

změny její právní a záměr vložit tuto investici za rok 2021.  

 2. sněm Rady vysokých škol vyjádřil znepokojení, že se spolu s navyšováním platů 

učitelů základních a středních škol se nenavyšují platy vysokoškolských učitelů. MŠMT 

chystá hodnocení  metodiky 2017+. NKÚ se kriticky vyjádřilo k hospodaření jak 

MŠMT, tak vysokých škol. V agentuře RVŠ probíhají personální změny.  

 

 

 

 

12)   Různé: 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl termíny zasedání senátu v příštím 

období následovně: 

 

8. září 2021 

20. října 2021 

24. listopadu 2021 

15. prosince 2021 

   

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., závěrem všechny přítomné pozval na 

slavnostní poklepání na základní kámen výstavby 4. etapy na Plzeňské, které se uskuteční 

dne 22. 6. 2021. Současně informoval o zahradní slavnosti, kterou organizuje studentský 

spolek Motolák ve spolupráci s vedením fakulty dne 29. 6. 2021, v areálu hotelu Golf a na 

kterou také všechny srdečně pozval. 

 

 

 

 

 


