
  
Zápis 

 

ze zasedání Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK 

ze dne 19. května 2021 

 

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

Trojánek, Ph.D., prof. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D., 

MUDr. A. Láznička,  MUDr. P. Piťhová, Ph.D., doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D., 

prof. MUDr. R. Škába, CSc., prof. MUDr. J. Hort, Ph.D., MUDr. M. Kynčl, Ph.D.,  

 prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D., MUDr. E. Fürstová, T. Jelínek, MUDr. V. Veselý, 

 M. Jirásek, K. Angerová, MUDr. J. Balko, M. Bartoníčková, O. Ferra, M. Khoder, 

C. A. Lehto    

   

 Omluveni: prof. MUDr. R. Keil, Ph.D., K. Angerová, M. Khoder, MUDr. E. Fürstová, T. 

Jelínek                 

Hosté:  prof. MUDr. V. Komárek, CSc., Mgr. J. Šmejcká 
 

PROGRAM 
 Zahájení a uvítání hostů 

 

 Prezentace kandidátů na funkci rektora UK: 
      prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
 

 Diskuse 

 

 Přestávka 

 

 Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 04. 2021 

 

 Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

 Zprávy vedení fakulty 

 

 Kontrola hlasování per rollam ve věci: Změny podmínek přijímacího řízení 

na akademický rok 2021/2022 

 

 Návrh rozpočtu 2. LF UK pro rok 2021 

 

 Strategický záměr 2. LF UK pro roky 2021-2025 

 

 Opatření děkana – Fakultní ocenění pro zahraniční studenty „Top student“ 

 

 Zrušení původních studijních programů v rámci doktorského studia na 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) Prezentace kandidátů na funkci rektora UK: 
 prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

 

 

3)    Diskuse 

 

4)    Přestávka 

 

5)    Volba skrutátorů a schválení programu 

 

 Skrutátory byli určeni: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. a O. Ferra. 

 Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o včerejším zasedání 

EK senátu, na kterém padl návrh na projednání bodu č. 10 až na příštím červnovém 

zasedání senátu a požádal předsedu EK AS 2. LF UK doc. MUDr. O. Hrušáka, Ph.D. o 

vyjádření. 

 Doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. poděkoval vedení fakulty za dodání podkladů týkajících 

se návrhu rozpočtu. Informoval o činnosti EK týkající se analýzy rozpočtu. S výsledky 

této analýzy by rádi seznámili všechny senátory. Dnes to z časových důvodů  není možné 

a proto  EK navrhuje projednání návrhu rozpočtu a prezentaci výsledků analýzy ponechat 

na příští zasedání senátu, až bude dostatek času na to, aby se jimi senát důkladně zabýval.  

 Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. navrhl hlasovat o zařazení bodu č. 

10 na dnešní zasedání senátu. 

 Hlasování o návrhu na zařazení bodu č. 10 na dnešní zasedání senátu: 

 pro: 2,  proti: 9, zdrželi se: 7. 

 Návrh o zařazení bodu č. 10 na dnešní zasedání senátu nebyl schválen.  

 (pro: 2, proti: 9, zdrželi se: 7) 

 Bod č. 10 týkající se návrhu rozpočtu 2. LF UK na rok 2021 bude projednán na 

příštím zasedání senátu v červnu. 
 

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

programu dnešního zasedání bez bodu č. 10. 

 Hlasování o dnešním upraveném programu zasedání senátu: 

 pro: 17,  proti: 0, zdrželi se: 1. 

 Dnešní upravený program zasedání senátu byl schválen. (pro:17, proti: 0, zdrželi se: 1). 
               

 

6) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 04. 2021 

 

      O. Ferra navrhl opravit v bodu 4 zápisu slovo potencionální na potenciální. 

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

zápisu. 

 Hlasování o zápisu: 

      pro: 18,    proti:  0,  zdrželi se: 0. 

 

            Zápis byl s uvedenou opravou schválen. 

 

 

 

 

 



 

 

    7)     Informace předsednictva AS 2. LF UK 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o jednání, s náměstkem 

FN Motol, MUDr. M. Holcátem, kterého se účastnil i místopředseda AS 2. LF 

UK MUDr. V. Veselý. Jednali o možnostech spolupráce AS fakulty s FN Motol. Vedení 

FN Motol je této spolupráci  nakloněno. Dále se řešilo téma poskytování akutní zdravotní 

péče pro naše studenty, které zajišťují MUDr. Kulhánková a náměstek FN Motol MUDr. 

M. Holcát. V současnosti se od vedení FN Motol čeká na schválení postupu, jak by měli 

studenti postupovat v různých případech.  

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D navrhl pozvat na příští červnové 

zasedání senátu náměstka FN Motol MUDr. M. Holcáta. Dále uvedl, že v rámci jednání 

pana náměstka Holcáta požádali, jestli by drobná témata, týkající se spolupráce s FN 

Motol a můžou se vyřešit v rámci sociální komise senátu, mohl tlumočit zaměstnanec FN 

Motol a současně i člen sociální komise AS, doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. Náměstek 

FN Motol MUDr. M. Holcát s uvedeným návrhem souhlasil.  
  

 

 

8)    Zprávy vedení fakulty 

 

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

     

 Děkani lékařských fakult finalizovali přehled koordinátorů a jejích zástupců v rámci 

programu Cooperatio, jak jednotlivé rady vědeckých oblastí budou vypadat. 

 Děkani fakult UK předali rektoru výhrady k těm principům přerozdělování, které 

budou dál předmětem jednání AS UK. 

 Vedení fakulty analyzovalo společně s EK AS 2. LF UK návrh rozpočtu 2021. 

 10. 5. proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví a s ostatními děkany, týkající se 

možného průběhu přijímaček z hlediska restrikcí. 

 S ministrem zdravotnictví proběhlo také jednání týkající se otázek specializačního 

vzdělávání lékařů a možnosti vstupu studentů 5. a 6. ročníků do elektronické 

dokumentace pacientů v nemocnicích. 

 

 

 

9)    Kontrola hlasování per rollam ve věci: Změny podmínek přijímacího řízení na 

akademický rok 2021/202 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval ohledně návrhu na změnu 

podmínek   přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 do studijního programu 

Fyzioterapie, který se týká omezení ústní části přijímacího řízení. Ústní část přijímacího 

řízení zůstala zachována jen u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. 

Důvodem je, že v současné epidemiologické situaci by bylo velmi náročné zorganizovat 

obě dvě přijímací řízení včetně ústní části.  

Dále konstatoval, že hlasování per rollam ve věci: Změny podmínek přijímacího řízení 

na akademický rok 2021/2022, které proběhlo dne 7. 5. 2021, je platné. 

(pro:22, proti: 0, zdrželi se: 2) 

 

  

 



 

 

 

  

10)    Návrh rozpočtu 2. LF UK pro rok 2021 

 

   Návrh rozpočtu 2. LF UK pro rok 2021 bude projednán na příštím zasedání senátu. 

 

 

11)    Strategický záměr 2. LF UK pro roky 2021-2025 

 

Děkan fakulty, prof. MUDr. V. Komárek, CSc., informoval o připomínkách, které 

obdržel od předsedy AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánka, Ph.D. a které byly 

následně do návrhu Strategického záměru 2. LF UK pro roky 2021-2025 zapracované. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. otevřel diskuzi a následně navrhl hlasovat 

o návrhu Strategického záměru 2. LF UK pro roky 2021-2025. 

 

Hlasování o návrhu Strategického záměru 2. LF UK pro roky 2021-2025 :  

pro: 18,  proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Návrh Strategického záměru 2. LF UK pro roky 2021-2025, byl  schválen. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

12)    Opatření děkana – Fakultní ocenění pro zahraniční studenty „Top student“ 

 

Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o návrhu Opatření 

děkana, souvisejícím se změnou Podmínek přijímacího řízení, které bylo schváleno AS 

UK dne 30. 4. 2021. Následně navrhl hlasovat o návrhu Opatření děkana – Fakultní 

ocenění pro zahraniční studenty „Top student“ 

 

Hlasování o návrhu Opatření děkana – Fakultní ocenění pro zahraniční studenty 

„Top student“:  

pro: 18,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

 

Návrh Opatření děkana – Fakultní ocenění pro zahraniční studenty „Top student“  

byl  schválen. 

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

  

13)    Zrušení původních studijních programů v rámci doktorského studia na 2. LF UK 

 

 Předseda AS 2. LF UK MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o převodu studentů     

doktorského studia do nově akreditovaných studijních programů, které se uskutečnilo 

na základě opatření děkana v listopadu 2020. V původních studijních programech 

nejsou zapsání žádní studenti. Na základě uvedených skutečností požádala proděkanka 

pro Ph.D. studium a zahraniční záležitosti doc. MUDr. Š. Průhová, Ph.D. o zrušení 

těchto původních studijních programů.   

 



  

 

 

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

zrušení   původních studijních programů v rámci doktorského studia na 2. LF UK. 

 

Hlasování o návrhu na zrušení původních studijních programů v rámci doktorského 

studia na 2. LF UK: 

pro: 18,  proti: 0, zdrželi se: 0. 

 

  Návrh na zrušení původních studijních programů v rámci doktorského studia na                  

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

 

 

14)   Zprávy z komisí 

 

Pedagogická komise (prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.):  
Pedagogická komise AS se nesešla. 

  

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

Informoval předseda LK AS 2. LF UK prof. MUDr. J. Zuna, Ph.D.:     

1)  Dne 7. 5. 2021 proběhlo hlasování per rollam ve věci Změny podmínek přijímacího 

řízení na akademický rok 2021/2022. Předseda LK  navrhuje, aby do budoucna v případě 

hlasování formou per rollam, všichni senátoři své odpovědi posílali do společného 

senátního mailu senat-l@lfmotol.cuni.cz, z důvodu, že se jedná o veřejné hlasování. 

2)  Návrh na změnu  JŘ AS 2. LF UK a návrh na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií 

na 2. LF UK, byly po úpravách schváleny AS UK dne 30. 4. 2021.  

3)  MUDr. A. Láznička připravil aktualizaci návrhu Manuálu k volbě kandidáta na funkci 

děkana společně s Návrhovým lístkem. Předseda LK navrhl vyhlášení děkanských voleb 

v červnu a požádal senát o určení termínu voleb.  

Senát se shodl na termínu děkanských voleb 24. 11. 2021. Na příští zasedání senátu LK 

fakultního senátu připraví vyhlášení děkanských voleb. 

4)  LK připravila návrh na změnu JŘ AS  2. LF UK umožňující distanční způsob jednání 

senátu, anebo jednání senátu hybridní formou. Předseda LK navrhl otevřít diskuzi a 

zařadit tento návrh na změnu JŘ AS 2. LF UK na program  příštího zasedání senátu. 

Sociální komise (M. Bartoníčková): 

Sociální komis AS se nesešla.  

Prostředníkem ke komunikaci mezi sociální komisí AS 2. LF UK a FN Motol se stal 

doc. MUDr. Š. Veselý, Ph.D.    

 

Ekonomická komise (doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.): 
Ekonomická komise AS se sešla třikrát a pokaždé projednávala návrh rozpočtu fakulty. 

 

Komise pro komunikaci (prof. MUDr. Kachlík, Ph.D.):  
Komise se zatím nesešla a předseda komise proto ještě nebyl zvolen, komise se sejde do 

14 dní. Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. informoval o vzniku této komise 

proděkana pro vnější vztahy prof. V. Havlase, který byl děkanem fakulty určen 

prostředníkem mezi vedením fakulty a senátem fakulty. 

 

 

mailto:senat-l@lfmotol.cuni.cz


 

 

 

 

15)    Zprávy ze senátu UK 

 

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

AS UK dne 30. 4. 2021: 

  Sdělení rektora 

o Snaha o zařazení učitelů VŠ do očkovacího plánu ministerstva 

o Proběhlo hodnocení vědy na UK (pouze Společenské vědy A, 2.LF B+) 

o Proběhlo vnitřní hodnocení vědy na UK (bylo přísnější než ministerské) – 

doporučení nefragmentovat a propojit výzkum na UK (vize financovat výzkum 

přímo z Rektorátu podle vzoru prestižních evropských univerzit) 

o Počet přihlášek na UK mírně zvýšen 

o Promoce od června (shromáždění do 300 účastníků s respirátory) 

o Počátkem června budou předány docentské dekrety a v květnu profesorské 

dekrety 

o Výroční konference Coimbra group online (červen) 

o Aliance 4EU+ ustavila právní jednotku podle německého práva; bude probíhat 

hodnocení v polovině trvání projektu 

o Příprava do výzvy JAK (fakulty informovány) 

o UK podepsalo akvizici nakladatelství SLON 

 Prodloužení mimořádného stavu na UK do 28.5. 

 Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK – lhůta pro podávání návrhů do 22.9., 

představení kandidátů 15.10. a volby 22.10. 

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

výhledu UK na roky 2022 a 2023 

o vyrovnaný rozpočet na rok 2021 (11.974.000.000) 

o maximální růst na rok 2022-2023 plánován na 3 % 

 Schválen Předběžný rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

 Schváleny Návrhy změn vnitřních předpisů UK  

 Schváleny Vnitřní předpisy fakult včetně změny Jednacího řádu AS 2.LF UK (č.j. 

73/a/2021) and změny Pravidel pro přiznání stipendií na 2.LF UK (č.j. 73/b/2021) 

 Schválen návrh na řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš (FTVS – vratných 

12.000.000 na kampus; MFF – vratných 60.000.000 – rekonstrukce havárie; PřF – 

zamítnuty provozní prostředky na BIOCEV ve výši 20.000.000) 

 Schválena pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a 

dalších součástí UK 

 Zásady programu Cooperatio 

o Finanční prostředky rozdělí fakulty dle vlastního klíče 

o Koordinační rady řídí směřování výzkumu (na jejich odměny 1,5 % z centrálního 

rozpočtu, podle velikosti příslušného Cooperatia) 

o V rámci fakultě dělení takto: 20 % režie, 70-75% na vědu, 5-10 % na strategické 

věci (rozhodne děkan po schválení senátem)  

 Delegace zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ – Josef Stráský (MFF) do 

předsednictva a Radek Houfek (MFF) do sněmu za MFF – elektr. hlasování do 7. 5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 AS UK požaduje, aby mělo obnovení výuky na VŠ v rámci rozvolňování jasnou prioritu. 

UK má rozsáhlé zkušenosti s dodržováním přísných bezpečnostních opatření a při jejich 

zavádění může využít expertizy široké palety špičkových odborníků na přenos 

infekčních chorob. AS UK požaduje urychlené očkování pedagogických pracovníků na 

universitách, zejména pokud jsou vysoké školy považovány za rizikové prostředí z 

hlediska šíření viru SARS-CoV-2. AS UK vyzývá vládu, aby zveřejnila důvody, proč 

nepřikládá jasnou prioritu spuštění výuky na vysokých školách. 

 

 

 

16)   Různé: 

 

Tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká informovala o dnešním nálezu nášlapných min a 

ručního granátu v areálu na Plzeňské při hloubení vodovodní přípojky. Budova byla 

evakuována a byli povoláni pyrotechnici a policie. Zítra bude z tohoto důvodu jednání 

s proděkanem prof. MUDr. P. Kolářem, Ph.D. a vedoucím stavby o dalším postupu. 

 

Oznámila, že dne 22. 6. 2021 se uskuteční slavnostní poklepání na základní kámen 

výstavby 4. etapy na Plzeňské. 

 

Dále informovala, že vedení fakulty požádalo rektorát o refundaci nákladů fakulty 

v souvislosti s Covidovými opatřeními za loňský a letošní rok (nákup výukových licencí, 

techniky a ochranných prostředků). Na základě této žádosti fakulta dostala finanční 

příspěvek 750 tis. Kč. 

 

Předseda AS MUDr. M. Trojánek, Ph.D. uvedl, že důležitá témata, která by se měla 

v rámci fakultního senátu diskutovat a věnovat se jim jsou: 

1/ vylepšování a modernizace výuky chirurgických oborů 

2/ zlepšování výuky zahraničních studentů. 

Dále informoval o plánované výstavbě simulačního centra v Bohnicích, investorem které 

je IPVZ a navrhl zjistit, jaké jsou možnosti případné spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 


