Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 5. 6. 2017.
Přítomni:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
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.

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.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Pavel Borský
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Matěj Samec

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Josef Borovka
Tomáš Filipský
Filip Kulhánek
Filip Toman

Neomluveni:
Dominika Černá
Georgina Krüger
Kishan Patel

Petr Smolák
Tereza Zajebalová

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jana Počarovská
Ing. Eva Faistová
Ing. Iveta Malečková
Ing. Eva Macourková
Ing. Jiří Špulák
Ing. Luboš Hlavatý
Ing. Miroslav Rydval

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 18 členů AS LF (16 zaměstnanců, 3
studenti). V průběhu zasedání se dostavil jeden člen AS.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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1. Vystoupení J. M. rektora prof. MUDr. T. Zimy, DrSc. v souvislosti s vyhlášením
volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy
Děkan fakulty přivítal všechny přítomné a předal slovo J. M. rektorovi prof. MUDr. T.
Zimovi, DrSc., který ohlásil svoji kandidaturu na funkci rektora Univerzity Karlovy na příští
funkční období 2018 - 2022. J. M rektor vystoupil s programem, podle něhož by se měla naše
Alma Mater ubírat v příštích letech.
2. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, členy vedení LF a hosty. Sdělil,
že není přítomna nadpoloviční většina všech členů AS LF tj. 19, ale pouze 18 a tudíž není
senát usnášení schopný. Nejdříve se proto bude projednáván bod Informace z RVŠ, Informace
z AS UK a Sdělení děkana. Jakmile dorazí chybějící člen AS LF, bude pokračovat zasedání
dle programu.

3. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
-

Informovala, že dne 18. 5. 2017 proběhlo 8. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Na
zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
• Předseda Studentské komory Rady VŠ přednesl zprávu o činnosti komory (SK
RVŠ se zaměřila na finalizaci dvou hlavních bodů a to na přejmenování státního
svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studentstva a dále na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního
pojištění o studenty doktorských studijních programů nad 26. let)
• Rada VŠ doporučila, aby vzhledem k nejasné implementaci Metodiky 2017+ Rada
pro výzkum, vývoj a inovace pro srovnání provedla výpočet Hodnocení VaV 2017
též podle dosavadní Metodiky 2013-2016.
• Sněm Rady VŠ naléhavě žádá MŠMT o řešení problémů spojených
s uskutečňováním studijních programů akreditovaných Akreditační komisí České
republiky dle předchozího znění vysokoškolského zákona.

4. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
-

Informoval, že dne 2. 6. 2017 proběhlo zasedání Akademického senátu Univerzity
Karlovy. Na zasedání vystoupil J. M. rektor prof. Zima, který mimo jiné hovořil o
Metodice k Hodnocení výzkumu 2017+. Na zasedání byla schválena Výroční zpráva o
činnosti UK za rok 2016 a Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016. Byly částečně
schváleny vnitřní předpisy fakult.

5. Sdělení děkana
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
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-

-

-

-

Informoval o tom, že vyšel propagační materiál o pracovištích LF HK a FN HK „Ve světě
moderní medicíny“ na základě Speciální sekce LF HK publikované v českém vydání
Scientific American.
Mephared II – probíhají jednání se zástupci FaF k dalšímu postupu přípravy výstavby.
Probíhá výběr manažerů týmu.
Situace na Ústavu lékařské biochemie – uskutečnilo se pracovní setkání se zaměstnanci
Ústavu lékařské biochemie, kde byli seznámeni s výsledky interního šetření a šetření
Centra dohody, s.r.o. k podezření na šikanu na pracovišti.
Ve stručnosti informoval o přípravách realizace schválených projektů OP VVV a o
projektech ITI hradecko-pardubické aglomerace.
Fakulta převzala od dodavatele nový osobní vůz Škoda Superb.
Agentura Zdravotnického výzkumu ČR zveřejnila Vyhlášení 4. veřejné soutěže MZ ČR
na léta 2018 – 2021. Termín pro předání návrhů žádostí na Grantové a zahraniční oddělení
Lékařské fakulty je stanoven na 26. června 2017.
Návrh kompetencí absolventů byl odeslán na MZ.
Dne 31. 5. 2017 proběhla porada vedoucích LF HK a FN HK společně organizovaná
ředitelem FN HK a děkanem LF HK.
Sdělil, že požádal Disciplinární komisi o projednání podezření ze spáchání možného
disciplinárního přestupku studentky 1. ročníku magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství v anglickém jazyce.

6. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 51/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. L.
Borskou a M. Samce.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 19
Usnesení přijato

7. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1. Vystoupení J. M. rektora prof. MUDr. T. Zimy, DrSc. v souvislosti s vyhlášením volby
kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy
2. Zahájení
3. Informace z RVŠ
4. Informace z AS UK
5. Sdělení děkana
6. Určení skrutátorů
7. Schválení programu
8. Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 24. 4. 2017 a 29. 5. 2017
9. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
10. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2017
11. Návrh čerpání investičních prostředků LF HK na rok 2017
12. Finanční prostředky pracovišť LF HK na rok 2017
13. Informace o změnách v organizaci práce děkanátu v období 6 – 7/2017
14. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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15. Úprava zápisu předmětů
16. Úprava volitelných předmětů Tělesná výchova I, Tělesná výchova II a Tělesná výchova III
17. Informace o vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF HK
18. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
19. Sdělení proděkanů
20. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 52/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
dne 5. 6. 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

8. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 24. 4. 2017 a 29. 5. 2017
Předsednictvo AS obdrželo drobnou připomínku k návrhu zápisu ze dne 24. 4. 2017 (str.
7) od tajemnice fakulty. K návrhu zápisu ze dne 29. 5. 2017 neobdrželo žádnou připomínku.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 24.
4. 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 54/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 29.
5. 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
9. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Akademický senát byl průběžně informován o ekonomických výsledcích fakulty za rok
2016. Nyní předkládám ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude
zároveň jako každý rok zveřejněna na webových stránkách fakulty, a to na adrese:
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/
Pro účely projednání přikládám zprávu v příloze č. 1.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření fakulty za rok 2016.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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10. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2017
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Návrh Rozvahy příjmů a výdajů, v předchozích letech porovnatelné s materiálem Rozpočet
neinvestičních prostředků fakulty, je uveden v příloze č. 2.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse ohledně budoucího využití stávající budovy fakulty v Šimkově ulici se zapojili doc.
Borská, prof. Čáp, děkan fakulty a doc. Cerman.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LF
HK na rok 2017 v navržené podobě.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
11. Návrh čerpání investičních prostředků LF HK na rok 2017
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
K posouzení návrhů pracovišť na čerpání investičních prostředků v roce 2017 se dne
24. 4. 2017 sešla pracovní skupina složená z členů předsednictva AS LF HK a vedení fakulty
a doporučila pořídit investice z vlastních zdrojů fakulty, tj. FRM (viz tabulka).
Pro rozhodování pracovní skupiny byly důležité následující informace:
− porovnání čerpání fakultních zdrojů investic z minulých let,
− výsledek jednání s FaF v oblasti provozu a investic společného pracoviště Výukového a
výzkumného centra UK v Hradci Králové (VaVC),
− upozornění na přístroje, zařízení, případně technologie, které jsou zařazeny do projektů
OP VVV,
− výdaje spojené se zavedením univerzitního systému spisové služby
− omezení realizovaných výdajů na nezbytné potřeby vzhledem k pokračování přípravy
dostavby Kampusu UK v Hradci Králové.

INVESTICE:
V roce 2017 budou investiční požadavky hrazeny z následujících zdrojů:
Zdroj finančních prostředků
Fond reprodukce investičního majetku (FRM)
Fond provozních prostředků (FPP)
Ostatní
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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Celkem

298 793 348

1) Požadavky doporučené k pořízení z Fondu reprodukce investičního majetku (FRM)
na rok 2017:
Položka
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Tvorba:
- příděl z HV minulých let
- odpisy majetku

Kč
10 123 595
8 443 000

FRM k dispozici na rok 2017
Použití:
- podíl na síti HK NET
- CF IT - optické propoj. EC - Kampus, včetně kabelu
- CF IT -FortiAnalyzer
- CF IT - úložiště Cytometr
- CF - frankostroj - spisová služba
- CF - 2 ks scanner - spisová služba
- CF - osobní automobil
- CF - záložní UPS na MaR
- CF - docházkový systém
- investice dle požadavku pracovišť *)
- investice z prostředků pracovišť (nespotřebované NIV)*)
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017

18 566 595
4 097 938
235 000
435 000
161 000
125 000
130 000
92 000
750 000
60 000
76 000
1 694 341
339 597
14 468 657

8 443 000

CF = celofakultní potřeby
CF IT = celofakultní potřeby v oblasti IT
*) položky

na výuku dle požadavků pracovišť - návrh (cena

před VŘ)
- poloautomatická stanice REDLINE - biologie
- přestavba umývárny klecí - RIL a VIV
- inverzní mikroskop s kamerou - hygiena
- rekonstrukce místnosti č. 312 - pat. fyziologie
- výměna vestav. skříní místnost č. 313, 314 - pat.
fyziologie
- Interved Routine Microscope ECLIPSE Ts2 - ÚKIA
- hlasovací zařízení - ORL
- fotoaparát + objektiv NIKON - soudní
- jícnová pH- metrie a impedance - interna
- exhaled breath condensate collect. dev. - interna
- multifunkční zařízení A3 - interna
- DIAGNOcam - stomatologie
- nábytek praktikárna - FÚP

Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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80 000
100 000
150 000
100 000
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Poznámka:
Po jednání pracovní skupiny dne 12. 5. 2017 byl za účasti děkana fakulty a přednosty
Ústavu patologické fyziologie projednán požadavek na rekonstrukci místnosti a úpravu
vestavěných skříní – výsledek jednání: vzhledem k plánovanému pokračování výstavby
kampusu pracoviště ustoupilo ze svého požadavku.

2) Předpokládané použití Fondu provozních prostředků (FPP) – pro budovu VaVC:
Položka
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Tvorba:
- příděl z HV minulých let

Kč
5 898 561

FPP k dispozici na rok 2017
Použití:
Zhodnocení budovy
- ventily
- doplnění systému měření elektr. energie
- smlouva o převodu stavby
Věcná břemena
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017

5 898 561
195 410

0

43 560
18 150
2 900
130 800
5 703 151

3) Ostatní zdroje, ze kterých budou pořízené investice:
Položka - projekt
Institucionální rozvojový plán (IRP) UK *)
ICT UK - přístroje **)
OP VVV - předpoklad (4 roky) ***)

Kč
1 500 000
3 000 000
290 000 000

Celkem ostatní zdroje

294 500 000

*) IRP UK je určen na přípravu projektu MEPHARED II. – pokračování výstavby Kampusu UK
v Hradci Králové, FaF zajistila obdobně.
**) ICT UK:
Položka
Upgrade PC sítě LF HK
Upgrade AV techniky LF HK
Automatická myčka klecí
laboratorních zvířat
Celkem ICT UK
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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***) Projekty OP VVV dle stavu informací k 20. 4. 2017 jsou shrnuty v příloze č. 3.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Děkan fakulty odpověděl na dotaz MUDr. Rejtarové ohledně financování nového
docházkového systému na fakultě. Tajemnice fakulty zodpověděla dotaz prof. Červinkové na
fungování současného EIS a informovala, že RUK shromažďuje připomínky k podkladům
zadávacího řízení veřejné zakázky nového ekonomického informačního systému.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 57/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh čerpání
investičních prostředků v roce 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
12. Finanční prostředky pracovišť LF HK na rok 2017
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Částka pro zajištění potřeb pracovišť, tj. ústavů a klinik, činí dle Rozvahy příjmů a
výdajů stejnou výši jako v předchozích letech, tj. 6 000 tis. Kč. Pravidla pro stanovení částek
pro jednotlivá pracoviště zůstávají rovněž stejná, byla schválena na předchozím zasedání AS
LF HK.
Informaci o výši částek pro jednotlivá pracoviště obdrží vedoucí pracovišť po
schválení rozpočtu v AS LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí informaci
o celkové částce a způsobu rozdělení finančních prostředků pracovišť na rok 2017.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 58/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby byl členům AS LF
zaslán rozpočet na jednotlivá pracoviště.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19 Usnesení přijato

13. Informace o změnách v organizaci práce děkanátu v období 6 – 7/2017
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
1) GRANTOVÉ A ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ – PROJEKTY OP VVV
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Ke změnám dochází z důvodu získání několika projektů OP VVV, předpokládaná
doba realizace do r. 2020 – 2022.
Stručný přehled projektů je uveden v příloze č. 3.
Předpokládané personální obsazení:
Ředitel projektu – 0,05 – 0,2 úvazku, proděkan
Osoby vybrané v rámci vyhlášeného výběrového řízení, pracovní smlouva po dobu trvání
projektu:
Projektový manažer – 0,3 – 1,0 úvazku
Finanční manažer – 0,3 – 0,7 úvazku
Administrátor projektu – 0,2 – 0,5 úvazku
Celkem: 7,8 úvazku, postupné nástupy
Prostorové usazení:
Kancelář vedle vrátnice (vybavená nábytkem), kancelář rekonstruovaná v rámci
projektu MOTUL (nutno vybavit nábytkem a technikou), částečné využití kanceláře
pracovnic GZO.
Způsob úhrady nákladů na personální výdaje a vybavení kanceláří:
Projekty – přímé, nepřímé náklady
Nezatíží hospodaření fakulty
Přínosy pro LF HK jsou rovněž stručně shrnuty v příloze č. 3.
Následně bude upravena struktura GZO:
Dnes: 1 vedoucí, 3 pracovnice pro přípravu projektů, 1 pracovnice pro granty +
Progres, 1 pracovnice pro zahraniční agendu.
Nově: 1 vedoucí, 1 koordinátor OP VVV + další oblasti, 1 pracovník pro
MEPHARED II + udržitelnost projektů OP VaVpI, 1 pracovnice pro granty + Progres, 1
pracovnice pro zahraniční agendu.
Diskuse:
Do diskuse ohledně personálního obsazení u projektů OP VVV se zapojili prof. Červinková,
prof. Krejsek, děkan fakulty, tajemnice fakulty.
2) SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ – SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Předpokládané personální obsazení od 6/2017 – 2 pracovnice současné + přijetí nové
pracovnice na úvazek 1,0 v souvislosti s předpokládaným nárůstem agendy s přijetím nového
zákona.
Prostorové usazení:
Nová pracovnice bude umístěna do kanceláře současného referátu PaM (PaM se
přesune do místnosti proti mzdové účtárně)
Způsob úhrady nákladů na personální výdaje a PC:
Předpokládáme zvýšení dotace na SVL v souvislosti s přijetím nového zákona
Diskuse:
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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Do diskuse se zapojili děkan fakulty a doc. Plíšek.
Závěr:
Z diskuse na závěr vyplynulo, že se v tuto chvíli nebude projednávat navýšení počtu
pracovníků o úvazek 1,0 pro Správní oddělení na referát Specializačního vzdělávání. Návrh
usnesení byl vyškrtnut z projednávání.
3) SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ – SPISOVÁ SLUŽBA
Předpokládané personální obsazení:
Koordinátor spisové služby – 0,5 úvazku, do budoucna bude spojeno s funkcí archiváře 0,5
úvazku
Pracovnice podatelny – 0,75 úvazku, přejde z IPTO
Pracovnice podatelny – 1,0 úvazku, předpokládáme nástup od 15. 6. 2017 (zároveň zajistí
dnešní činnost z IPTO ve výši 0,5 úvazku – tj. příjem balíkových zásilek, archív)
Prostorové usazení:
Bude využit prostor zrekonstruované podatelny (IPTO), úpravy již probíhají.
Způsob úhrady nákladů na personální výdaje a PC:
Nárůst ve výši 0,5 úvazku – z prostředků fakulty
Vybavení přístroji, úprava prostor – jednorázový výdaj z prostředků fakulty ve výši cca 500
tis. Kč
4) INVESTIČNÍ A PROVOZNĚ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ (IPTO)
Předpokládané personální změny:
Dnešní referent MTZ na 0,5 úvazku a pracovnice archívu na 0,5 úvazku od 1. 7. 2017
bude zajišťovat 0,5 úvazku MTZ a na 0,5 úvazku referenta dopravy.
Současná referentka dopravy na 0,5 úvazku odchází k datu 30. 6. 2017 do důchodu.
Pro LF HK úspora ve výši 0,5 úvazku.
Závěr:

Nárůst nákladů na personální výdaje a na případné vybavení kanceláří a PC u
pracovníků pro zajištění nových projektů OP VVV bude kryt z přímých a nepřímých výdajů
projektů.
Počet pracovníků oddělení GZO po 1. 7. 2017 nepřekročí současný stav.
Změny na Správním odd. (kromě SVL) a IPTO nebudou mít vliv na nárůst mzdových
prostředků LF HK, prostředky vynaložené na úpravu a vybavení podatelny jsou nutné
v souvislosti s povinným zavedením el. spisové služby na UK.
Trvalé navýšení počtu osob na referátu SVL v rámci Správního oddělení je podmíněno
přijetím navýšených finančních prostředků na úhradu činností ze strany MZ ČR.
Diskuse:
Do diskuse ohledně personálního obsazení u Správního oddělení – spisová služba a u
Investičního a provozně technického oddělení se zapojili prof. Červinková, doc. Kremláček a
prof. Řezáčová. Děkan fakulty sdělil, že má k dispozici přehled o personálním obsazení na
děkanátu, a že veškeré organizační změny proběhnou bez navýšení pracovních úvazků mezi
pracovišti děkanátu.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí přijetí nových
pracovníků pro realizační týmy projektů OP VVV.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí organizační změny,
které proběhnou bez navýšení pracovních úvazků mezi pracovišti děkanátu.

14. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019
Předkládají: proděkani doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D.,
doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
Na základě souhlasu s návrhem podmínek přijímacího řízení do všech studijních
programů z Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK předkládáme ke schválení tyto
podmínky Akademickému senátu LFHK.
A) BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – OŠETŘOVATELSTVÍ,
VŠEOBECNÁ SESTRA TŘÍLETÁ PREZENČNÍ FORMA STUDIA

OBOR

Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
• umístění na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program
Ošetřovatelství (uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, bude vydáno
rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.)
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči/ky podávají přihlášku pouze elektronickou formou; netisknou ji a neposílají poštou
na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického
informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že
fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně
zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke
studiu.
Administrativní poplatek:
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 600,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímacího řízení: 18. 6. 2018
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 25. 6. 2018
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 59/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní program
Ošetřovatelství pro rok 2018/2019.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19 Usnesení přijato

B) MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A ZUBNÍ
LÉKAŘSTVÍ
Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a
Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti
z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy
totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Všeobecné lékařství
na 1. až 340. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 55. místě pro variantu b) pouze přijímací zkoušky
• uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
• doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni B2 a vyšší uskutečněnou
plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí
v Evropě - ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a
nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:
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Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického
informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že
fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně
zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke
studiu.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
600,- Kč
Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec
Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 11. 6. 2018
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 25. 6. 2018
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 60/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní
programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2018/2019.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19 Usnesení přijato

C) MAGISTERSKÉ
DENTISTRY

STUDIJNÍ

PROGRAMY

–

GENERAL

MEDICINE

A

Přijetí na základě přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine a
Dentistry v jednotných termínech. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z
biologie, chemie a fyziky nebo matematiky (podle preference uchazeče) a z krátkého ústního
pohovoru v angličtině. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.
Podmínky pro přijetí:
• úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
• uchazeči/ky budou přijati podle pořadí stanoveného na základě výsledku testu, bodový
limit pro přijetí stanoví děkan; předpokládané počty studentů pro studium do 1.
ročníku
jsou pro General Medicine 105 a pro Dentistry 25

Průběh: jednokolový
Forma: testy z biologie, chemie a fyziky nebo matematiky
testy jsou s mnohočetným
výběrem odpovědí a krátký ústní pohovor v anglickém jazyce.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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60 bodů

Hodnocení: testy (biologie, chemie, fyzika nebo matematika)

40 bodů

ústní pohovor
Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:

+1 bod
0 bodů

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2018
Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze elektronickou
formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického
informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že
fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně
zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke
studiu.
Administrativní poplatek:
General Medicine/ Dentistry :

600,- Kč

Poplatek je splatný s podáním přihlášky na číslo účtu SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ61
0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Termín konání přijímací zkoušky: 1. 4. 2018 – 15. 6. 2018
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 16. 6. 2018 – 30. 6. 2018
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 61/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy General
Medicine a Dentistry pro rok 2018/2019.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19 Usnesení přijato

D) DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ
Podmínky přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok 2018/19
Vlastní podmínky jsou v přílohách č. 4 a 5: Podmínky_PŘ do DSP_2018-19_čj (aj)
Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 navrhuje děkan na základě požadavků z OR
vyhlásit v následujících doktorských studijních programech:
v českém jazyce
Doktorský studijní program
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počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

počet
studentů

4

3

2

1

6

6

2

2

1

2

0

0

Hygiena, preventivní lékařství

2

2

0

0

Chirurgie

7

15

0

0

Klinická biochemie

5

5

0

0

Klinická onkologie a radioterapie

1

3

0

0

Lékařská biofyzika

1

1

0

0

Lékařská biologie

2

2

0

0

Lékařská farmakologie

5

2

0

0

Lékařská chemie a biochemie

3

1

0

0

Lékařská imunologie

2

2

0

0

Lékařská mikrobiologie

1

1

0

0

Neurologie

2

3

0

0

Oční lékařství

2

5

0

0

Patologie

2

2

0

0

Pediatrie

1

1

0

0

Psychiatrie

1

3

0

0

Radiologie

1

2

0

0

Stomatologie

1

1

0

0

Veřejné zdravotnictví

1

2

0

0

Vnitřní nemoci

5

5

0

0

Celkem míst

56

69

4

3

Stand. doba studia 4 roky
Anatomie, histologie a
embryologie
Fyziologie a patologická
fyziologie
Gynekologie a porodnictví

Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně.
V závažných případech může uchazeč požádat o absolvování přijímací zkoušky jinou formou
(např. videokonference). Žádost schvaluje děkan.
Přijímací řízení bez přijímací zkoušky se nevyhlašuje.
Podmínky budou po schválení v orgánech LFHK vyhlášeny 1. 1. 2018.
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky proběhnou:
Náhradní termíny

do 30. 4. 2018
11. – 22. 6. 2018
18. 6. – 29. 6. 2018

Přihlášky z webové aplikace LF UK v Hradci Králové přijímá Studijní oddělení LFHK,
adresa: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického
informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že
fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně
zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke
studiu.
Elektronicky zpracované přihlášky uchazeč netiskne. Požadované přílohy zašle poštou na
studijní odd. LFHK, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové:
• odborný životopis,
• úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském vzdělání,
• seznam publikovaných vědeckých prací,
• stručnou anotaci zamýšlené práce (uchazeč se na tématu práce dohodne se školitelem,
jméno kontaktovaného školitele uvede do anotace),
• uchazeči ze zahraničí, kde není uzavřena s ČR dohoda o uznávání vzdělání, musí
přiložit doklad o uznání vysokoškolského magisterského vzdělání a doklad o znalosti
českého jazyka na úrovni B2,
• další doklady o splnění podmínek dle specifikace v příslušném oboru doktorského
studijního programu,
• doklad o uhrazení administrativního poplatku.
Pro studium v angličtině:
• professional curriculum vitae
• officially verified diploma of completed undergraduate Master degree (applicants
from countries, where relevant agreement with CR about education recognition does
not exist, must add certificate of recognition of the Master degree)
• list of scientific publications
• short information of intended study issue (must be agreed with a tutor, the name of
contacted tutor should be included)
• document declaring payment of the charge 500,00 CZK,
• other documents declaring meeting with conditions given for certain doctoral
programme above
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v českém jazyce je stanovený v
souladu s § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a činí 500,- Kč, je splatný s podáním
přihlášky (č.ú. 198592792/0300 ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02,
var. symbol číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83003).
Pro převod poplatků ze zahraničí použijte IBAN: CZ 4603000000000198592792, SWIFT
CEKOCZPP, variabilní symbol 85. Sídlo fakulty: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110
00 Praha. Banka: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 500 02.
Pro studium v angličtině:
The charge of 500,- CZK is to be paid when presenting the application form. The fee should
be sent to the account number: IBAN CZ 6103000000000212654030, SWIFT CEKOCZPP,
use No. of electronic application as the Information for Beneficiary. (Bank: CSOB, a.s.,
Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové).
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 62/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku do doktorských studijních programů pro rok
2018/2019.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
15. Úprava zápisu předmětů
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
V důsledku změny Pravidel pro organizaci studia dochází k úpravám zápisu předmětů
v bakalářských a magisterských studijních programech. Zápis bude probíhat přes Studijní
informační systém. Studentům, kteří nedosáhnou na normální počet kreditů z důvodů
nesplnění povinného předmětu a dosáhnou na minimální počet kreditů nezbytných pro postup
do dalších ročníku, bude umožněno zapsat si ke všem povinným předmětům z vyššího
ročníku i nesplněnou povinnost z předchozího ročníku. Zápis v SISu bude probíhat podobně
jako zápis volitelných předmětů. Připravuje se podrobný návod, který bude v SISu zveřejněn
a bude studentům zaslán.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, děkan fakulty a doc. Kučera.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 63/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se způsobem zápisu předmětů
do vyšších ročníků pregraduálních studijních programů.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 19
Usnesení přijato
16. Úprava volitelných předmětů Tělesná výchova I, Tělesná výchova II a Tělesná výchova
III.
Předkládá: proděkanka pro výuku doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc.
Po projednání s vedením Katedry tělesné výchovy a v kolegiu děkana předkládám ke
schválení návrh na úpravu volitelných předmětů Tělesná výchova I, Tělesná výchova II a Tělesná
výchova III. Dvousemestrální volitelné předměty Tělesná výchova I, Tělesná výchova II a Tělesná
výchova III plánujeme od akademického roku 2017/2018 zařadit do výuky jako předměty
jednosemestrální. Kreditová dotace – 1 kredit za semestr (30 h výuky).
Název volitelných předmětů:
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Kapacita:

počet studentů není omezen

Zařazení předmětu:

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství
Všeobecná sestra
General Medicine
Dentistry

Ukončení předmětu:

zápočet

Podmínka udělení zápočtu: K udělení zápočtu je třeba 80% účast podle rozsahu výuky v
daném semestru a aktivní přístup k vyučovaným sportovním
činnostem.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 64/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje s navrženým rozdělením
volitelných předmětů Tělesná výchova I-III na předměty Tělesná výchova I-VI s dotací 1
kredit na předmět pro všechny magisterské a bakalářské studijní programy.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
17. Informace o vyhlášení voleb do studentské části Akademického senátu LF HK
Akademický senát Lékařské fakulty vyhlašuje na základě čl. 1 Volebního a jednacího
řádu Akademického senátu LF HK volby do studentské části Akademického senátu LF HK
pro období 2018 – 2020 (1. 2. 2018 - 31. 1. 2020):
-

v úterý - 28. 11. 2017 – 8.00 – 15.00 hod. = budova TÚ = všechny studijní programy
ve středu - 29. 11. 2017 – 8.00 – 15.00 hod. = budova EC = všechny studijní programy

Volby jsou jednokolové.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
Volební komise budou ustaveny v souladu s čl. 10 Volebního a jednacího řádu Akademického
senátu LF HK.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 65/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do studentské části
Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty magisterských, doktorských a
bakalářských studijních programů proběhnou ve dnech 28. 11. 2017 a 29. 11. 2017.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
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18. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF v HK.
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS LF HK.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 66/2017
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo
po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato

19. Sdělení proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Poděkoval za spolupráci pracovnicím na Studijním oddělení děkanátu a také všem
přítomným členům akademického senátu.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Informoval o získaných finančních podporách na realizaci projektů OP VVV: CORE
FACILITIES (projekt zaměřen na zlepšení přístrojového zabezpečení výzkumu v DSP) a
INODOK (projekt zaměřen na zlepšení organizace a zvýšení kvality výuky v DSP) a
probíhajících výběrových řízení na personální obsazení projektových a finančních
manažerů, administrátorů a dalších osob pro realizaci projektů.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Informoval o počtech zahraničních uchazečů, které plánuje fakulta přijmout do studijního
programu General Medicine a Dentistry.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Informoval, že proběhly atestační zkoušky z oborů Pneumologie a ftizeologie,
Dermatovenerologie a Gastroenterologie.
- Dne 6. 6. 2017 se uskuteční schůzka KOR na MZ.
- Poděkoval pracovnicím na oddělení Specializačního vzdělávání lékařů a všem vedoucím
pracovníkům a členům akademického senátu za spolupráci.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Probíhají přípravy realizace schválených projektů OP VVV (FANTOM, E-LEARNING,
CORE FACILITIES a INODOK). Sestavují se realizační týmy, proběhlo VŘ na obsazení
míst projektových manažerů, finančních manažerů a administrátorů projektů. Po sestavení
administrativních týmů bude postupně zahájena realizace projektů.
- Sdělil, že všechny projekty ITI hradecko-pardubické aglomerace s naší účastí byly
schváleny a postoupily do dalšího kola schvalovacího procesu (Nanobio, DrugTech,
Personmed a Nanomat - UPce).
Zápis z jednání AS LF dne 5. 6. 2017
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doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství
- Pozval všechny přítomné na právě probíhající ústní části závěrečných státních zkoušek,
které jsou veřejně přístupné.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Intenzivně se pracuje na institucionální akreditaci, připravují se k aktualizaci životopisy
klíčových osob.
- V sobotu 3. 6. 2017 proběhla diamantová promoce absolventů VLA z roku 1957. Ze 14
účastníků se na LF přišlo podívat 7. Velmi zdařilá akce. Proběhla prezentace o novinkách
LF a FN a vzpomínalo se na vyučující z let jejich studií.
20. Různé
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
-

Požádal vedení fakulty, zda by bylo možné uvolnit zrekonstruovanou místnost v rámci
projektu MOTUL (naproti Velké posluchárně, bývalá „praktikárna“ Ústavu histologie a
embryologie) pro potřeby studentů.

Diskuse:
Proběhla diskuse na toto téma, do které se zapojili děkan fakulty, prof. Krejsek, prof.
Červinková a tajemnice fakulty.
Závěr:
Vedení fakulty se touto otázkou bude zabývat a bude členy AS LF informovat.
Na závěr jednání předseda AS LF poděkoval členům senátu a členům Kolegia děkana
za spolupráci a popřál všem přítomným hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. K přání se
také připojil děkan fakulty.

Zasedání skončilo v 17.45 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 2. 10. 2017 v 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 5. 6. 2017
Usnesení č.
51/2017
52/2017
53/2017
54/2017
55/2017
56/2017
57/2017
58/2017
59/2017

60/2017

61/2017

62/2017

63/2017
64/2017

65/2017

66/2017

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. L. Borskou a M. Samce.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 5. 6. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 24. 4. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 29. 5. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření fakulty za rok 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů
a výdajů LF HK na rok 2017 v navržené podobě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený
návrh čerpání investičních prostředků v roce 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby byl členům
AS LF zaslán rozpočet na jednotlivá pracoviště.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční
bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro rok 2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové souhlasí s
předloženými podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro
magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok
2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské
studijní programy General Medicine a Dentistry pro rok 2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku do doktorských
studijních programů pro rok 2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se způsobem
zápisu předmětů do vyšších ročníků pregraduálních studijních programů.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje s navrženým
rozdělením volitelných předmětů Tělesná výchova I-III na předměty Tělesná
výchova I-VI s dotací 1 kredit na předmět pro všechny magisterské a bakalářské
studijní programy.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby do
studentské části Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty
magisterských, doktorských a bakalářských studijních programů proběhnou ve
dnech 28. 11. 2017 a 29. 11. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
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Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí informaci o
celkové částce a způsobu rozdělení finančních prostředků pracovišť na rok 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí přijetí nových pracovníků
pro realizační týmy projektů OP VVV.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí organizační změny, které
proběhnou bez navýšení pracovních úvazků mezi pracovišti děkanátu.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
5th June 2017
Resolution No. AS FM in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
51/2017
52/2017
53/2017
54/2017
55/2017
56/2017
57/2017
58/2017
59/2017

60/2017

61/2017

62/2017

63/2017
64/2017

AS FM in Hradec Králové approves of doc. L. Borská and the student M.
Samec as the tellers.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting programme on 5th June 2017.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting records from 24th April 2017.
AS FM in Hradec Králové approves the meeting records from 25th May 2017.
AS FM in Hradec Kralove approves the Annual Economy Report of the FM
CU in 2016.
AS FM in Hradec Králové has approved the proposed balance of the FM in
Hradec Králové for 2017.
AS FM in Hradec Králové has approved the proposed drawing of the financial
sources for investments in 2017.
AS FM in Hradec Králové approves sending the information on the budget of
individual departments and workplaces to the members of AS FM.
AS FM in Hradec Králové agrees on announcement of entrance examinations
in the full-time bachelor´s study programme Ošetřovatelství for the academic
year 2018/2019 including the conditions for admission and the number of
students for the first study year.
AS FM in Hradec Králové agrees on announcement of entrance examinations
in the master´s degree study programmes Všeobecné lékařství and Zubní
lékařství for the academic year 2018/2019 including the conditions for
admission and the number of students for the first study year.
AS FM in Hradec Králové agrees on announcement of entrance examinations
in the master´s degree study programmes General Medicine and Dentistry for
the academic year 2017/2018 including the conditions for admission and the
number of students for the first study year.
AS FM in Hradec Králové approved conditions of the admission procedure
and the number of students for the first study year for doctoral study
programmes for the academic year 2018/2019 to RCU.
The AS LF approved system of subjects enrolment for Undergraduate Study
Programmes.
AS FM in Hradec Králové approved the proposal of dividing of elective
subjects Physical Education I-III into six subjects Physical Education I-VI
with 1 credit allocated per a subject for Undergraduate Study Programmes.
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65/2017

66/2017

AS FM in Hradec Králové announces the Academic Senate elections to the
students’ section. The upcoming elections of both undergraduate, postgraduate
students and bachelor’s degree students will be held on 28th November 2017
and 29th November 2017.
AS FM in Hradec Králové agrees that chairman’s board will be entrusted to
act in the name of AS FM in Hradec Králové during the summer holiday
period.

AS FM acknowledges:
AS FM in Hradec Králové has considered and agrees with the information on the total
ammount and the way it will be distributed to individual departments in 2017.
AS FM in Hradec Králové has considered new job contracts for the people who will create a
realisation team of the OP VVV project.
AS FM in Hradec Králové has considered organisation changes bof work postitions within the
dean´s office these changes will not be increase the number of employees.
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