Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 4. 4. 2016

Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, 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.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
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. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Josef Borovka
Pavel Borský
Dominika Černá
Tomáš Filipský
Georgina Krüger

Filip Kulhánek
Matěj Samec
Petr Smolák
Filip Toman
Tereza Zajebalová

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
RNDr. David Kordek, Ph.D.
Kishan Patel

Neomluveni:

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Macourková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 22 členů AS LF (13 zaměstnanců, 9
studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 7 členů AS.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 4. 2016
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 16/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J.
Bureš a F. Kulhánka.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 22
Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 7. 3. 2016
Návrh na složení disciplinární komise
Formální úprava počtu kreditů v 5. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství
Schválení podmínek přijímacího řízení do chybějících forem doktorských studijních
programů pro akademický rok 2016/2017
8. Informace o způsobu zajištění připravovaných projektů EU v novém programovacím
období 2016 – 2010
9. Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové budovy Výukového a
výzkumného centra UK v Hradci Králové do užívání
10. Sdělení děkana a proděkanů
11. Informace z AS UK
12. Informace z RVŠ
13. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 17/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS
LF dne 4. 4. 2016.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
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4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 7. 3. 2016
Předsednictvo AS obdrželo jednu připomínku, která byla do zápisu zapracována.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 18/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS
dne 7. 3. 2016.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
5. Návrh na složení Disciplinární komise
Předkládá:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

Předkládám Akademickému senátu žádost o odvolání stávající Disciplinární komise a
schválení složení nově navrhované Disciplinární komise Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové od akademického roku 2016/2017.
Návrh na složení disciplinární komise:
Předseda:
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Členové:
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Josef Borovka
Petr Smolák
Kishan Patel
Náhradníci: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Tomáš Filipský
Matěj Samec
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování se zúčastnilo 27 členů AS, bylo odevzdáno 27 platných hlasovacích lístků.
26 členů AS souhlasilo se složením DK v předloženém složení. Na 1 hlasovacím lístku byl
vyjádřen souhlas se šesti jmény, u 4 jmen bylo zdrženo hlasování. Usnesení bylo přijato.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 19/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schválil odvolání stávající
Disciplinární komise a tajným hlasováním schválil Disciplinární komisi v novém složení.
Usnesení přijato
6. Formální úprava počtu kreditů v 5. ročníku studijního programu Všeobecné
lékařství
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Předkládá:
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného
lékařství (1. - 3. ročník)
Podle nastavených pravidel kreditního systému musí student při absolvování programu
Všeobecné lékařství získat 342 kreditů za povinné předměty a 18 kreditů za volitelné
předměty. Cílem naší úpravy kurikula, kterou schválil v loňském roce Akademický senát i
Vědecká rada fakulty, byla snaha odstartovat změny ve všech dotčených ročnících najednou
(2. – 5. ročník). Kromě přesunů vybraných předmětů mezi jednotlivými ročníky byl schválen
nový povinný předmět v 5. ročníku - Klinická biochemie s dotací 1 kredit. Pro splnění
požadovaných počtů kreditů (342/18) je potřeba po přechodné období v letech 2016/17,
2017/18, 2018/19 formálně snížit počet kreditů v 5. ročníku o jeden. Předmět Diferenciální
dg. v interně by byl ohodnocen jedním kreditem místo dvou – počtu hodin, ani rozpočtu či
tabulkových míst by se změna nedotkla. Důvodem je to, že snížení o jeden kredit se dotklo
výuky předmětu ve 2. ročníku - Základy praktického lékařství, a studenti 3., 4., a 5. ročníku,
kde změny začnou také probíhat, by měli na konci studia o jeden kredit za povinné předměty
více. Navrhované řešení nejméně zasahuje do tvorby výpisů za celé studium, které se generuje
ze SISu). Tato navrhovaná změna byla projednána s p. profesorem J. Burešem, kterému
děkuji za pochopení.
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 20/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje změnu počtu kreditů z 2
na 1 pro ak. roky 2016/17,2017/18 a 2018/19 předmětu Diferenciální diagnostika v interně/
Diferential Diagnosis in Internal Medicine pro studijní programy Všeobecné lékařství/
General Medicine.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato

7. Schválení podmínek přijímacího řízení do chybějících forem doktorských studijních
programů pro akademický rok 2016/2017
Předkládá:

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Dne 1. 3. 2016 LF HK obdržela dopis od prorektorky pro studijní záležitosti ohledně
udělení výjimky z Harmonogramu PŘ 2016/2017. Podle čl. 2 odst. 12 Studijního a
zkušebního řádu UK, musí fakulta uskutečňovat doktorský studijní program jak prezenční
formou studia, tak kombinovanou formou studia. Proto byly 4 studijní programy osloveny
k doplnění druhé chybějící formy studia pro již vyhlášené podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2016/2017 (viz příloha č. 1).
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 21/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schválil podmínky přijímacího
řízení v doktorských studijních programech pro chybějící formy studia pro akademický rok
2016/2017.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato
8. Informace o způsobu zajištění
programovacím období 2016 – 2020
Předkládá:
Zpracovala:

připravovaných

projektů

EU

v novém

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Letošní rok je z pohledu přípravy projektů mimořádně zásadní. V letech 2016 – 2020
probíhá další programovací období pro projekty ESF a ERDF. V současné době dochází k
vyhlášení výzev ze strany řídících orgánů na podání žádostí do několika programů. Grantové
a zahraniční oddělení LF HK již od minulého roku zprostředkovává všechny dostupné
informace potenciálním řešitelům z řad akademických pracovníků.
Běžné agendy zajišťuje oddělení v personálním obsazení dle organizačního
uspořádání, které bylo projednáno v r. 2015:
Vedení oddělení: Ing. E. Macourková
Vedení oddělení, ochrana duševního vlastnictví a transfer technologií, koordinace
mezinárodních projektů, koordinace regionálních projektů, mezinárodní spolupráce,
ekonomika projektů
Referent pro vědu, výzkum a transfer technologií: dočasně neobsazeno
Činnosti zajišťuje vedoucí oddělení
Referent pro tuzemské granty a projekty – A. Silberová
Zajišťuje tuzemské projekty – AZV, GA ČR, administrativa PRVOUK, rozvojové
programy, zadávání do systému „Granty a projekty“
Referent pro projekty mezinárodní, velké investiční projekty: dočasně 3 referentky
Mgr. P. Kubizňáková – dokončení projektu MEPHARED, udržitelnost projektů OP VaVpI,
součinnost při přípravě projektu MEPHARED II
Mgr. P. Smolová - udržitelnost projektů OP VK, součinnost s rektorátem UK, příprava
projektů OP VVV
Ing. M. Nachtigalová – mezinárodní projekty (Norské fondy, CEEPUS, Aktion, Erasmus+,
Horizont 2020)
V rámci přípravy nových projektů je nutno zajistit následující:
• Ke každému připravovanému projektu akademickými pracovníky je nutné přiřadit
pracovníka GZO, který zajišťuje administrativní podporu projektu, je seznámen s pravidly
výzvy, konzultuje záležitosti s řídícím orgánem a zpracovává žádost o projekt do
příslušného programu
• Spolupracujícího člena vedení fakulty, který představuje garanci, že připravovaný projekt
odpovídá strategickému záměru fakulty včetně multioborového propojení.
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Přehled připravovaných projektů OP VVV:
Název projektu

Vznik tzv. core facilities pro
zlepšení kvality výzkumu a výuky
na LF UK v HK
Centrum pro aplikaci
teranostických metod v medicíně

Ukončení
příjmu
žádostí
1. 9. 2016

Proděkan / AP

Admin. Podpora
z GZO / záloha

Doc. Hanuš / prof.
Řezáčová, prof.
Mičuda
Prof. Dusilová
Sulková / prof.
Filip
Prof. Dusilová
Sulková /prof.
Pudil
Prof. Dusilová
Sulková / prof.
Fiala
Prof. Dusilová
Sulková / prof.
Ryška
Doc. Kaška / prof.
Řezáčová, prof.
Mičuda
Doc. Hanuš /

Mgr. Kubizňáková/ Ing.
Hrůzová

31. 8. 2016

Prof. Manďák /
prof. Chrobok

Ing. Radoňová/Mgr.
Kubizňáková

31. 8. 2016

Doc. Hanuš /

Ing. Kotlovská

CPPT

Ing. Macourková

10. 6. 2016
(1. kolo)

Podpora rozvoje mladých vědců
v regionu HK – Pce

Listopad
2016

Nanobio

Listopad
2016

BBMRI

2. 6. 2016

Podpora výuky orientované na
výzkum a inovace DSP studia na
LFHK
Celouniverzitní projekt (Zapojení
odborníků z praxe do výuky a
Centrum pro e-learning)
Podpora moderních forem výuky
na LF UK v HK – simulátory,
fantomy, aj.
Inovace e-learningového prostředí
na LF UK v HK
Univerzitní inovační síť

2. 9. 2016

30. 8. 2016

Ing. Nachtigalová/Mgr.
Smolová
Ing. Macourková

Ing. Macourková

Ing. Macourková

Ing. Hrůzová/Mgr.
Kubizňáková
Mgr. Smolová/ Ing.
Nachtigalová

Z tabulky mj. vyplývá velmi krátká doba na přípravu projektových žádostí.
Z tohoto důvodu kromě vlastních zaměstnanců musíme využít externí pracovníky,
s nimiž jsme v minulosti na projektech pracovali či kteří se problematikou zabývali v jiných
organizacích, a to formou krátkodobých pracovních poměrů. Některé projekty vyžadují
zpracování studií proveditelnosti, překlady, náklady na kurzy a cestovné a zajištění
podobných služeb. U finančně náročných projektů je možné zajistit před podáním žádosti
audit projektu ze strany poradenských organizací, které spolupracují s UK.
Celkové odhadované mimořádné náklady: cca 300 tis. Kč.
Důležité doplňující informace:
- možnost uplatnění nákladů na přípravu projektů do nákladů přijatých projektů
Zápis z jednání AS LF dne 4. 4. 2016
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-

od r. 2017 bude kraj přidělovat vouchery na přípravu velkých projektů (OP VVV,
Horizont,…) – vouchery budou funkční bez ohledu na schválení projektu
projekty přijaté k realizaci jsou důležitým hodnotícím prvkem pro činnost fakulty,
přinášejí i prostředky na úhradu celofakultních nákladů – např. režie projektů OP VK
přinesly fakultě v minulém období (2011 – 2015) přes 2,7 mil. Kč.

Do budoucna bude nutné počítat s tím, že většina projektů vyžaduje kofinancování ve
výši minimálně 5% z celkových nákladů projektů. Vedení fakulty se proto intenzívně o
přípravu projektů zajímá a řešitelské týmy vyzývá, aby tyto koordinovaly svou činnost se
zapojenými pracovišti včetně námětů na finanční zvládnutí aktivit.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí
informaci o způsobu zajištění přípravy projektů OP VVV.
9. Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové do užívání
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením následujících smluv:
1) Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 06/16/VB/MS mezi Univerzitou
Karlovou v Praze a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene pro optickou trasu na dobu existence stavby. V příloze č. 2 A a 2 B
je uveden návrh smlouvy, který byl projednán s odbornými pracovišti rektorátu UK.
2) Kupní smlouvy číslo 9415003042/191720/100 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a
RWE GasNet, s.r.o. Předmětem smlouvy je prodej plynovodní přípojky. V příloze č. 3
je uveden návrh smlouvy, který byl projednán s odbornými pracovišti rektorátu UK.
Stanovisko předsednictva:
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 22/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrhy předložených
smluv, tj. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 06/16/VB/MS mezi
Univerzitou Karlovou v Praze a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Kupní smlouvy číslo
9415003042/191720/100 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a RWE GasNet, s.r.o. a
souhlasí s jejich uzavřením.
Pro:
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno:
Usnesení přijato
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10. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- Dne 17. 3. 2016 se uskutečnila porada vedoucích pracovišť (následovala porada
předsedů OR).
- Byly uděleny Výroční ceny města Hradec Králové za rok 2015. Cenu dr. Ulricha
převzal prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c. bývalý zaměstnanec Lékařské
fakulty a zakladatel Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Laureátem ceny Primus inter pares se stal PhDr. Josef Bavor, anatomický malíř
Ústavu anatomie LF UK HK a zároveň předseda východočeské Unie výtvarných
umělců.
Mezi nominovanými na Cenu primátora za studentskou tvůrčí práci byl i MUDr.
David Kalfeřt, Ph.D., úspěšný student doktorského studijního programu Chirurgie LF
UK HK.
- Proběhla Valná hromada IFMSA ve VaVC.
- Novela VŠ zákona začne platit 1. 9. 2016, dojde ke změnám univerzitních i fakultní
předpisů.
- Mephared I – stížnosti zaměstnanců na špatnou kvalitu ovzduší, reklamace podlah,
čeká se na jednání s ředitelem Metrostavu o smluvních pokutách.
- Mephared II – čekáme na relevantní výzvu OP VVV, probíhají práce na změně
územního rozhodnutí a na aktualizaci Urbanisticko-architektonické studie. 18. 4. 2016
setkání s rektorem, 19. 4. 2016 jednání s ministryní školství v HK.
- Rekonstrukce po Ústavu lékařské biologie a genetiky a Ústavu lékařské biochemie,
převedení některých místností do gesce jiných pracovišť, převod 10 mikroskopů
studentům ASM.
- Dne 4. 4. 2016 proběhlo zasedání rozšířeného kolegia rektora, finanční prostředky pro
fakultu v r. 2016 v porovnání s r. 2015 máme dotaci nižší o 4,8 mil. Kč. V pátek 8. 4.
2016 bude projednávat AS UK případnou kompenzaci ztráty, na programu bude i
změna názvu 2. LF.
Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse ohledně snížení dotací pro fakultu se zapojili: tajemnice fakulty,
doc. Stoklasová, prof. Krejsek, prof. Červinková, prof. Řezáčová.
Členové AS požádali tajemnici fakulty o analýzu hlavních příčin poklesu příspěvku
a dotací z prostředků státního rozpočtu na r. 2016.
- PRVOUK – vypracovali jsme anotaci PROGRES.
- Kontroly na plagiátorství, je třeba využívat nově zakoupený software, proběhne
školení zájemců.
- Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2015, máme výsledky publikační činnosti.
- Standardizované informace o pracovištích tištěné, na web.
- Dne 16. 5. 2016 se uskuteční jarní koncert, na kterém vystoupí Ivan Hlas TRIO.
- Děkan vyjádřil postoj fakulty, že tradiční čínská medicína do pregraduální výuky na
naší fakultě nepatří.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Sdělil, že fakulta obdržela finanční prostředky na podporu mezinárodní mobility
studentů eventuálně i zaměstnanců.
- Informoval o finanční podpoře Královéhradeckého kraje (formou stipendia) pro
studenty 5. a 6. ročníku, kteří po promoci nastoupí do zaměstnání v kraji (včetně FN).
I Fakultní nemocnice připravuje obdobné opatření, zvláště pro obory s výrazným
nedostatkem lékařů.
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prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Informoval, že se dne 6. 4. 2016 uskuteční ve VaVC „Veletrh pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii“.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Informoval, že se připravuje doplnění členů OR Pediatrie.
- S děkanem fakulty hledají řešení, jak získávat kvalitní studenty DSP.
- Příprava nové koncepce společných seminářů 2. ročníku studentů DSP.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Sdělil, že opět proběhne školení zaměstnanců na Word a Excel (na jaře a na podzim
letošního roku).
- Dne 22. 3. 2016 proběhlo školení „Moodle-Mobile“.
- Připravují se žádosti o projekty OP VVV.
- Došlo k dočasnému uzavření PC učeben na Ústavu lékařské biofyziky pro veřejný
přístup po pracovní době z důvodu opakovaného porušení pravidel provozu.
K dispozici jsou po pracovní době pouze PC umístěné na chodbě ústavu.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Sdělila, že končí 1. ročník U3V. O promoce v Karolínu dne 2. 6. 2016 projevilo zájem
velké množství účastníků kurzu. Další ročník U3V bude dvouletý a v upravených
verzích.
- Dne 16. 4. 2016 se uskuteční v Praze na UK Den absolventů a Den celoživotního
vzdělávání.
- V rámci Majálesu se dne 21. 4. 2016 od 10.00 do 17.00 hodin uskuteční již tradiční
akce „Nábřeží VŠ“.
- Probíhá příprava SVOČ – přihlášeno 19 prací.
ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Informovala, že na příštím zasedání AS LF bude na základě jednání AS UK dne 8. 4.
2016 pravděpodobně předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016.
- Z MŠMT jsme získali změnu rozhodnutí o přiznání dotace pro akci „UK – LFHK –
Výměna oken a oprava fasády – hl. budova Šimkova 870“, která spočívá zejména v
prodloužení termínu realizace do konce roku 2016.
- Průběžně dochází k obměně pracovníků na děkanátu, a to v návaznosti na schválená
pravidla organizace práce.

11. Informace z AS UK
Bez příspěvku.
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12. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
13. Různé
Bez příspěvku.

Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 2. 5. 2016 v 14.30 hodin na II. posluchárně.

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

Zápis z jednání AS LF dne 4. 4. 2016

10 z 12

Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 4. 4. 2016
Usnesení č.
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016

20/2016

21/2016

22/2016

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory prof. J. Bureš a F. Kulhánka.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 4. 4. 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 7. 3. 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schválil odvolání
stávající Disciplinární komise a tajným hlasováním schválil Disciplinární komisi
v novém složení.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje změnu
počtu kreditů z 2 na 1 pro ak. roky 2016/17,2017/18 a 2018/19 předmětu
Diferenciální diagnostika v interně/ Diferential Diagnosis in Internal Medicine
pro studijní programy Všeobecné lékařství/ General Medicine.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schválil podmínky
přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro chybějící formy
studia pro akademický rok 2016/2017.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrhy
předložených smluv, tj. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
06/16/VB/MS mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Kupní smlouvy číslo 9415003042/191720/100 mezi Univerzitou Karlovou v
Praze a RWE GasNet, s.r.o. a souhlasí s jejich uzavřením.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí
informaci o způsobu zajištění přípravy projektů OP VVV.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM CU) in Hradec Králové
4th April 2016
Resolution No. AS FM CU in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016

20/2016

21/2016

22/2016

AS FM CU in Hradec Králové approves of prof. J. Bureš and the student F.
Kulhánek as the tellers.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 4th April
2016.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 7th March
2016.
AS FM CU in Hradec Králové withdrew the members of present Disciplinary
Committee and approved by secret ballot the Dean’s proposal to appoint the
new members of Disciplinary Committee.
AS FM CU in Hradec Králové acknowledges the proposed the changes credits
from 2 to 1 for acad. Years 2016/17, 2017/18 and 2018/19 of Diferenciální
diagnostika v interně/ Diferential Diagnosis in Internal Medicine for the study
programs General Medicine in Czech and English languages.
AS FM CU in Hradec Králové approved conditions of the admission
procedure for missing forms of study of doctoral study programs in the
academic year 2016/2017.
AS of the FM CU in Hradec Králové has discussed the propossed Contract
on establishing servitude No. 06/16/VB/MS between Charles University
Prague and General Directorate for National Roads and Motorways in the
Czech Republic and the Purchase agreement No. 9415003042/191720/100
between Charles University in Prague and RWE GasNet, s.r.o. and agrees to
conclude them.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové takes into consideration and agrees with the information on
ensuring the preparation of the projects within Operational Program Research, Development and
Education.
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