Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 7. 10. 2013

Přítomni:
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
Zdeněk Bureš, Ing.
Petra Brejchová
Klára Licinbergová

Matej Strýček
Oľga Šušoliaková, Mgr.

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Jaroslava Košťálová

Neomluveni:
Soňa Čtrnáctová
Ondřej Havlíček
Izwar Bin Indra

Michal Koubek
Noel William Sardar
Jan Šenfeld

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 23 členů AS LF (18 zaměstnanců, 5
studentů). V průběhu jednání se dostavil další 1 člen AS.
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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. 40/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Dominika a Mgr. Šušoliakovou.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 23
Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 3. 6. 2013
Informace o schválení dokumentu ohledně zřízení věcného břemene - rozvodné
energetické zařízení „HK, Zborovská, p. č. 725/263, UK – kvvn“ (MEPHARED),
které bylo uskutečněno „per rollam“
6. Informace o schválení dokumentu ohledně zřízení věcného břemene - liniové
horkovodní vedení „Horkovod pro Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy
v Praze v Hradci Králové“ (MEPHARED), které bylo uskutečněno „per rollam“
7. Informace o podpoře kandidátů na rektora UK, které bylo uskutečněno „per rollam“
8. Informace o podpoře kandidáta na rektora UK, které bylo uskutečněno „per rollam“
9. Upřesnění organizační struktury fakulty – návrh na vyřazení některých pracovišť ze
struktury LF HK
10. Úprava Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
11. Informace o doplnění člena AS LF HK za studentskou část AO
12. Schválení volební komise pro volby do studentské části Akademického senátu LF
13. Návrh na složení dílčí volební komise pro volby do AS UK
14. Sdělení děkana a proděkanů
15. Informace z AS UK
16. Informace z RVŠ (19. 9. 2013)
17. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 7. 10. 2013.
Pro: 23
Proti:
Zdrželo se:
Přítomno: 23
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 3. 6. 2013
Předsednictvo AS obdrželo jednu připomínku k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 3. 6. 2013.
Pro: 23
Proti:
Zdrželo se:
Přítomno: 23
Usnesení přijato
5. Informace o schválení dokumentu ohledně zřízení věcného břemene - rozvodné
energetické zařízení „HK, Zborovská, p. č. 725/263, UK – kvvn“ (MEPHARED),
které bylo uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Akademickému senátu byl předložen děkanem LF prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou,
CSc., návrh na umístění stavby rozvodného energetického zařízení „HK, Zborovská, p.č.
725/263, UK – kvvn“ na pozemku Univerzity Karlovy a děkan doporučil v této záležitosti
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností PEN – projekty
energetiky, s. r. o. dle předloženého návrhu. (Příloha č. 1 a č. 2.)
Tento návrh byl projednán a schválen členy Akademického senátu „per rollam“.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2013
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“ návrh na umístění stavby rozvodného
energetického zařízení „HK, Zborovská, p.č. 725/263, UK – kvvn“ na pozemku Univerzity
Karlovy a doporučuje v této záležitosti uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou v Praze a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupenou společností PEN – projekty energetiky, s. r. o. dle předloženého návrhu.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 14 Přítomno: 36
Usnesení přijato

6. Informace o schválení dokumentu ohledně zřízení věcného břemene - liniové
horkovodní vedení „Horkovod pro Výukové a výzkumné centrum Univerzity
Karlovy v Praze v Hradci Králové“ (MEPHARED), které bylo uskutečněno „per
rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.

Akademickému senátu byl předložen děkanem LF prof. MUDr. RNDr. M. Červinkou,
CSc., návrh na umístění stavby liniového horkovodního vedení „ Horkovod pro Výukové a
výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové“ na pozemku Univerzity
Karlovy a děkan doporučil v této záležitosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou v Praze a společností Elektrárny Opatovice, a.
s. dle předloženého návrhu (Příloha č. 3 a č. 4).
Tento návrh byl projednán a schválen členy Akademického senátu „per rollam“.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 44/2013
AS LF v Hradci Králové schválil “per rollam“ návrh na umístění stavby liniového
horkovodního vedení „ Horkovod pro Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy
v Praze v Hradci Králové“ na pozemku Univerzity Karlovy a doporučuje v této záležitosti
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a společností Elektrárny Opatovice, a. s. dle předloženého návrhu.
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 14 Přítomno: 36
Usnesení přijato
7. Informace o podpoře kandidátů na rektora UK, které bylo uskutečněno „per
rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové předložilo návrh
hlasování o podpoře kandidátů na rektora UK v Praze.
Tento návrh byl projednán a schválen členy Akademického senátu „per rollam“.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 45/2013
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“, že podpoří jednoho ze tří kandidátů na rektora
UK v Praze.
Pro: 22
Proti: 3
Zdrželo se: 11 Přítomno: 36
Usnesení přijato

8. Informace o podpoře kandidáta na rektora UK, které bylo uskutečněno „per rollam“
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové předložilo návrh
hlasování o podpoře již konkrétního kandidáta na rektora UK v Praze. Členové AS hlasovali
ze tří kandidátů:
1. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (obdržel 1 hlas)
2. prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (obdržel 2 hlasy)
3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. (obdržel 22 hlasů)
Tento návrh byl projednán a členy Akademického senátu byla „per rollam“
schválena podpora kandidátovi č. 3 tj: prof. MUDr. T. Zimovi, DrSc, MBA.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2013
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“ podporu kandidáta na rektora UK v Praze
prof. MUDr. T. Zimu, DrSc, MBA.
Pro prof. Zimu: 22
Proti: 0 Zdrželo se: 11 Přítomno: 36
Pro prof. Štecha: 2
Pro prof. Stehlíka: 1
Usnesení přijato
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9. Upřesnění organizační struktury fakulty – návrh na vyřazení některých pracovišť ze
struktury LF HK:
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice
V rámci upřesňování organizační struktury fakulty bylo vedením fakulty posouzeno,
že u některých pracovišť, která byla dosud vedena jako společná pracoviště s Fakultní
nemocnicí Hradec Králové, pominul důvod pro jejich zařazení mezi pracoviště LF HK.
Jedná se o tato pracoviště:
Oddělení lékařské genetiky
Centrum pro výzkum a vývoj
Ústav experimentální neurochirurgie
Oddělení nukleární medicíny
Z tohoto důvodu doporučuje kolegium děkana provést úpravu formálního charakteru a
tato pracoviště vyřadit ze struktury fakulty. Na pracovištích nejsou zřízena tabulková místa
kromě Oddělení lékařské genetiky (0,16). Toto bude řešeno převodem tabulkového místa na
jiné pracoviště.
Po realizaci této úpravy bude seznam pracovišť (tj. ústavů, klinik a ostatních
pracovišť) jako centrální výstup organizačního schématu LF HK následující:
Seznam pracovišť Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Ústav anatomie
Ústav lékařské biologie a genetiky
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Ústav hygieny a preventivního lékařství
Ústav jazyků
Ústav lékařské biofyziky
Ústav lékařské biochemie
Ústav sociálního lékařství
Ústav farmakologie
Ústav patologické fyziologie
Ústav soudního lékařství
Katedra interních oborů:
I. interní kardioangiologická klinika*)
II. interní gastroenterologická klinika*)
III. interní gerontometabolická klinika*)
IV. interní hematologická klinika*)
Klinika pracovního lékařství*)
Plicní klinika*)
Katedra chirurgie:
Chirurgická klinika*)
Kardiochirurgická klinika*)
Neurochirurgická klinika*)
Ortopedická klinika*)
Urologická klinika*)
Klinika nemocí kožních a pohlavních*)
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny*)
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Klinika infekčních nemocí*)
Neurologická klinika*)
Rehabilitační klinika*)
Oční klinika*)
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku*)
Fingerlandův ústav patologie*)
Dětská klinika*)
Porodnická a gynekologická klinika*)
Psychiatrická klinika*)
Radiologická klinika*)
Klinika onkologie a radioterapie*)
Stomatologická klinika*)
Ústav klinické mikrobiologie*)
Ústav klinické biochemie a diagnostiky*)
Ústav klinické imunologie a alergologie*)
Katedra tělesné výchovy (společné pracoviště Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v
HK)
Radioizotopové laboratoře a vivárium
Děkanát (včetně Lékařské knihovny)
Oddělení výpočetní techniky
společná pracoviště Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec
Králové

*)

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Pan děkan podal vysvětlení k dotazu prof. Mareše ohledně Ústavu soudního lékařství, které
by se mělo stát společným pracovištěm LF v HK a FN v HK od 1.1.2014.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh na vyřazení pracovišť Oddělení lékařské genetiky,
Centrum pro výzkum a vývoj, Ústav experimentální neurochirurgie a Oddělení nukleární
medicíny z organizační struktury LF HK a přiložený seznam pracovišť LF HK.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato
10. Úprava Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Předkládá: doc. MUDr. A. Stoklasová, proděkanka
V důsledku novelizace Studijního a zkušebního řádu UK schválené ASUK a platné od
1. 10. 2013 je nezbytné dát naše Pravidla pro organizaci studia do souladu s tímto předpisem.
V příloze č. 5 je uvedeno celé znění navrhované úpravy, většinou jde o přečíslování článků,
aby odpovídaly nově upravenému předpisu UK. Změny jsou v textu vyznačeny červeně. Pro
rychlejší orientaci jsou dále uvedeny a okomentovány slovní úpravy v předpisech, které jsme
povinni udělat:
Článek 8
Upřesňuje počet možných opravných termínů zápočtu – je třeba se rozhodnout pro jednu
z variant, tj. 2 opravy, anebo že počet oprav stanovuje vyučující
Zápis z jednání AS LF dne 7. 10. 2013
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3. Požadavky na získání zápočtu jsou stanoveny vedoucím garantem předmětu v
dostatečném předstihu, nejpozději při zápisu předmětu.
Varianta I: Počet opravných možností získání zápočtu se stanoví na dva.
Varianta II: Počet opravných možností získání zápočtu stanovuje vyučující předmětu.
Článek 9 nově vložen
Omezuje dobu, po kterou lze uznávat vykonané zkoušky z předchozího studia (na jiné fakultě
nebo i na naší). V souladu s předpisem UK navrhujeme nejkratší dobu pro uznání, tj.
standardní dobu studia navýšenou o dva roky (pro všeobecné lékařství to představuje 8 let,
pro zubní lékařství 7 let) – navrhované znění našeho předpisu: Děkan může na základě
písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu. Uznání splnění kontroly
studia předmětu se stanovuje na standardní dobu studia studijního programu, ve kterém
student studuje, zvětšené o dva roky.
Článek 12 nově vložen
Vyhlašování termínů částí státních závěrečných a státních rigorózních zkoušek - nutno dát do
souladu s předpisem UK – navrhované znění našeho předpisu:
1. Řádný a dva opravné termíny konání částí státních závěrečných a státních rigorózních
zkoušek stanoví děkan. Vyhlašování termínů částí státních závěrečných a státních
rigorózních zkoušek je v souladu s čl. 7 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu
univerzity.
Pro informaci zde uvádím znění čl 7 odst. 9 předpisu UK

Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan. Každý tento termín se s
přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém
se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Termíny musí být vypsány
tak, aby tím, v souvislosti se lhůtou podle odstavce 10, nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné
termíny státní zkoušky nebo její části. Nedostaví-li se student k termínu státní zkoušky nebo její části, na který je
přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního
termínu.

Na základě čl 10 odst 7 je třeba upravit i znění našeho čl 22, týkajícího se státní doktorské
zkoušky:

1. O konání zkoušky musí předseda oborové rady informovat předem příslušného
proděkana fakulty, a to s takovým předstihem, aby bylo vyhověno čl. 10 odst. 7
Studijního a zkušebního řádu univerzity.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili Ing. Bureš, prof. Červinková, MUDr. Kučera, prof. Mareš, doc.
Řezáčová a doc. Slížová.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 48/2013
AS LF v Hradci Králové v Pravidlech pro organizaci studia Lékařské fakulty v Hradci
Králové v čl. 8 zvolil variantu č. I.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 23
Usnesení přijato

Hlasování o
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AS LF v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia Lékařské fakulty v
Hradci Králové.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Usnesení přijato

11. Informace o doplnění člena AS LF HK za studentskou část AO
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
V souladu s volebním a jednacím řádem AS došlo k zániku mandátu člena za
studentskou část AO (Miroslav Genský). Na jeho místo postoupila náhradnice, a to v pořadí,
ve kterém se umístila při volbách na podzim r. 2011 – Petra BREJCHOVÁ.
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění člena AS LF HK za
studentskou část AO.

12. Schválení volební komise pro volby do studentské části Akademického senátu LF
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Vedení AS předkládá ke schválení volební komisi pro volby do studentské části AS
LF v tomto složení:
Všeobecné lékařství:
Anna Kunzmannová, Kateřina Andrýsová, Marie Špuláková, Kristýna Minářová, Monika
Kačírková, Luboš Karásek, Rozálie Tereza Hanyková, Tereza Markgrafová, Katarina
Jamrichová, Eliška Macounová, Milan Prošek, Jan Malý, Tomáš Rejda, Tomáš Maruškin.
Zubní lékařství:
Petra Olivíková
International students:
Izwar Bin Indra
Mitul Patel
Bakalářské studijní programy:
Jaroslava Košťálová
DSP:
MUDr. Lenka Kotingová
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 50/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje složení volební komise pro volby do studentské části AS
LF.
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Pro: 23

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přítomno: 23

Usnesení přijato

13. Návrh na složení dílčí volební komise pro volby do AS UK
Předkládá předsednictvo Akademického senátu LF UK v Hradci Králové.
Za členy dílčí volební komise pro volby do AS UK jsou z řad akademických pracovníků
navrženi níže uvedení pracovníci. Předsedu dílčí volební komise zvolíme v tajném hlasování.
Dílčí volební komise pro volby do AS UK (2014-2017)
Ústav anatomie
Ústav biologie a genetiky
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Ústav jazyků
Ústav lék. biochemie
Ústav sociálního lékařství
Ústav farmakologie
Ústav patol. fyziologie
II. interní gastroenterologická klinika
Chirurgická klinika
Klinika infekčních nemocí
Neurologická klinika
Fingerlan ústav patol.
Dětská klinika
Oční klinika
Psychiatrická klinika
Radiologická klinika

Mgr. Michal Kuchař
Prof. Pharm.Dr. Emil Rudolf, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
MUDr. Tomáš Soukup
PhDr. Alena Adlafová, CSc.
PharmDr. Mohamed Niang, Ph.D.
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
Ing. František Vít
Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
MUDr. Štefan Volák
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
MUDr. Filip Caisberger
MUDr. Adéla Matějková
MUDr. Petra Bréšková
Prof. MUDr. Hana Langrová
Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
MUDr. Ing. J. Vižďa

Z řad studentů to jsou:
Anna Kunzmannová, Kateřina Andrýsová, Marie Špuláková, Kristýna Minářová, Monika
Kačírková, Luboš Karásek, Rozálie Tereza Hanyková, Tereza Markgrafová, Katarina
Jamrichová, Eliška Macounová, Milan Prošek, Jan Malý, Tomáš Rejda, Tomáš Maruškin.
Volby se konají v pátek 22. 11. 2013 a v úterý 26. 11. 2013 ve Výukovém centru ve FN
a v zasedací místnosti LF. Volby probíhají souběžně s volbami do studentské části AS LF.
Způsob navrhování kandidátů a informace k průběhu voleb budou zveřejněny
v oběžníku LF a FN a na webové stránce AS.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 51/2013
AS LF v Hradci Králové schvaluje složení dílčí volební komise pro volby do AS UK a jejího
předsedu MUDr. Otto Kučeru, Ph.D. schvaluje v tajném hlasování.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23
Zápis z jednání AS LF dne 7. 10. 2013
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Usnesení přijato
14. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan informoval:
- o průběhu přijímacího řízení ke studiu a poděkoval za jeho velmi dobré organizační
zabezpečení.
- o tom, že probíhá příprava imatrikulací (26. 10. 2013).
- o přechodu na nový web fakulty. Vyzval všechny přítomné, aby své případné
připomínky a podněty k novému webu zasílali na OVT.
- o tom, že pracovníci OVT připravili všem pracovištím vzorové domácí webové
stránky s dohodnutou strukturou a v prostředí LMS Moodle má každé pracoviště
připravenou kategorii pro vkládání studijních materiálů a informací.
Diskuse:
Do diskuse ohledně SIS a LMS Moodle se zapojili Ing. Bureš, prof. Čáp, prof.
Červinková, doc. Hanuš, doc. Koberová Ivančaková, prof. Kuba, doc. Řezáčová, doc.
Slížová.
Z diskuse vyplynulo:
Studenti, prostřednictvím doc. Stoklasové, zašlou své připomínky a návrhy k SIS na
vedení OVT.
- o dokončených rekonstrukcích a opravách, které se uskutečnily v budově fakulty na
Šimkově ulici a v budově Výukového centra LF ve FN.
- o vydání nové Směrnice o cestovních náhradách.
- o tom, že tradiční podzimní koncert, který pořádají studenti, se uskuteční 18. 11. 2013.
- o blížícím se 70. výročí založení fakulty. Při této příležitosti vyzval přítomné o
zasílání podnětů a nápadů na tyto oslavy.
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- seznámil přítomné s počty nově zapsaných zahraničních studentů do 1. ročníku.
General Medicine = 72 + 1 = tzn., že budou jen dvě skupiny 36 + 37, Dentistry = 17.
Rozdělení do skupin bude ve všech ročnících symetrické.
Diskuse:
Do diskuse ohledně počtu zahraničních studentů se zapojili pan děkan, prof.
Červinková, doc. Stoklasová.
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)
- informovala o přijímacím řízení studentů a o zápisech studentů. Při zápisu probíhala
anketa mezi studenty s návratností odpovědí 55 – 75 %.
- Informovala o tom, že probíhají přípravy na Gaudeamus v Brně (5. – 8. 11. 2013).
prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP
- informoval o výsledcích přijímacího řízení do DSP 2013/2014. Přijato bylo celkem 41
studentů.
- informoval o tom, že probíhají přípravy na 9. fakultní konferenci studentů doktorského
studia (21. 10. 2013).
- sdělil, že MŠMT prodloužilo platnost akreditací všech našich doktorských studijních
programů o 8 let.
ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- informovala o stavu čerpání rozpočtu r. 2013.
Zápis z jednání AS LF dne 7. 10. 2013
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- informovala o aplikaci nového vnitřního mzdového předpisu UK na LF HK z důvodu
složité přípravy nového systému, dojde ke změně až od 1. 1. 2014. Částka, která byla
v rozpočtu 2013 rezervována pro navýšení mzdových tarifů ve druhé polovině roku
2013, bude využita pro výplatu druhého kola mimořádných odměn.
- informovala o tom, že Ekonomické oddělení ověřuje možnost využívat k úhradě
poplatků a jiných závazků moderní elektronické způsoby.
- informovala o tom, že jsou v platnosti nové podmínky rámcové smlouvy mezi UK a
operátorem Telefonica O2, což se okamžitě projevilo ve snížení nákladů na tyto
poplatky. Cílem je obdobným způsobem projednat nové podmínky s dalšími
operátory a optimalizovat podmínky pro pevné linky na LF.
Diskuse:
Do diskuse ohledně snížení nákladů za telefonování se zapojili pan děkan, prof.
Červinková a doc. Slížová.
15. Informace z AS UK
Bez příspěvku. Zasedání AS UK se uskuteční až 11. 10. 2013.
16. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
- informovala ve stručnosti o tom, že se dne 19. 9. 2013 uskutečnilo 12. zasedání
předsednictva RVŠ. 13. zasedání předsednictva RVŠ proběhne 17. 10. 2013 a dne 21.
11. 2013 proběhne 6. sněm RVŠ.
17. Různé
MUDr. O. Kučera, Ph.D.
- vznesl podnět, v návaznosti na nedávné zdravotní problémy některých strávníků
jídelny na fakultě, zda by nebylo vhodné vypsat nové výběrové řízení na nového
dodavatele obědů.

Zasedání skončilo v 16.45 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 4. 11. 2013 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 7. 10. 2013
Usnesení č.
40/2013
41/2013
42/2013
43/2013

44/2013

45/2013
46/2013
47/2013

48/2013
49/2014
50/2014
51/2014

AS LF se usnesl:
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Dominika a Mgr. O.
Šušoliakovou.
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 7. 10. 2013.
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 3. 6. 2013.
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“ návrh na umístění stavby
rozvodného energetického zařízení „HK, Zborovská, p.č. 725/263, UK – kvvn“
na pozemku Univerzity Karlovy a doporučuje v této záležitosti uzavřít Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností PEN –
projekty energetiky, s. r. o. dle předloženého návrhu.
AS LF v Hradci Králové schválil “per rollam“ návrh na umístění stavby
liniového horkovodního vedení „ Horkovod pro Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové“ na pozemku Univerzity Karlovy
a doporučuje v této záležitosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou v Praze a společností Elektrárny
Opatovice, a. s. dle předloženého návrhu.
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“, že podpoří jednoho ze
tří kandidátů na rektora UK v Praze.
AS LF v Hradci Králové schválil „per rollam“ podporu kandidáta na rektora UK
v Praze prof. MUDr. T. Zimu, DrSc, MBA.
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh na vyřazení pracovišť Oddělení
lékařské genetiky, Centrum pro výzkum a vývoj, Ústav experimentální
neurochirurgie a Oddělení nukleární medicíny z organizační struktury LF HK a
přiložený seznam pracovišť LF HK.
AS LF v Hradci Králové v Pravidlech pro organizaci studia Lékařské fakulty v
Hradci Králové v čl. 8 zvolil variantu č. I.
AS LF v Hradci Králové schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia
Lékařské fakulty v Hradci Králové.
AS LF v Hradci Králové schvaluje složení volební komise pro volby do
studentské části AS LF.
AS LF v Hradci Králové schvaluje složení dílčí volební komise pro volby do AS
UK a jejího předsedu MUDr. Otto Kučeru, Ph.D. schvaluje v tajném hlasování.

AS LF bere na vědomí:
AS LF v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí doplnění člena AS LF HK za
studentskou část AO.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
7th October 2013
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
40/2013
41/2013
42/2013
43/2013

44/2013

45/2013
46/2013
47/2013

48/2013

49/2013
50/2013
51/2013

AS FM CU approves of prof. J. Dominik and the student Ms. O. Šušoliaková
as the tellers.
AS FM CU approves the meeting programme on 7th October 2013.
AS FM CU approves the meeting records from 3th June 2013.
AS FM CU has approved „per rollam“ the proposal to locate the
construction of the power distribution center "Hradec Králové, Zborovská No.
725/263, UK - Kvvn" on the property of Charles University and recommends
to make a letter of intent on establishing the right of the user between Charles
University Prague and the company ČEZ Distribuce, a.s. who is represented
by the company PEN - projekty energetiky, s.r.o. according to the presented
proposal.
AS FM CU has approved „per rollam“ the proposal to locate the construction
of the cast-iron heat-piping "Horkovod pro Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové" on the property of Charles
University and recommends to make a letter of intent on establishing the right
of the user between Charles University Prague and Elektrárny Opatovice, a.s.
according to the presented proposal.
AS FM CU has approved "per rollam" to support one of the three candidates
for the position of rector of Ch.U.Prague.
AS FM CU has approved "per rollam" to support prof. MUDr. T. Zima, DrSc,
MBA as a candidate for the position of rector of Ch.U.Prague.
AS FM CU has aggreed and approved the suggestion to exclude the
Department of Medical Genetics, Centre for Research and Development,
Institute of Experimental Neurosurgery and Department of Nuclear Medicine
from the organization structure of FofM Hradec Králové, Charles University
Prague and the attached list of departments of FM in HK.
AS FM CU has chosen for article 8 of the Rules for Organisation of the Study
at the Faculty of Medicine CU in Hradec Králové (ROSFMHK) variation No.
1.
AS FM CU approves the change of the Rules for Organisation of the Study at
the Faculty of Medicine CU in Hradec Králové.
AS FM CU approves the Election Commission for the election in the student
chamber of the Academic Senate of the Faculty of Medicine CU in H.K.
AS FM CU approves the composition of the election committee for the
election to the AS of the CU and has elected MUDr. Otto Kučera, Ph.D. by
ballot the chair of the committee.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové takes into accout and agrees with completing the student
chamber of the Academic Senate of the Faculty of Medicine, Hradec Králové.
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