Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 6. 2. 2017

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.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, 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. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Tomáš Filipský
RNDr. David Kordek, Ph.D.
Matěj Samec

Petr Smolák
Filip Toman

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Josef Borovka
Pavel Borský
Filip Kulhánek
Tereza Zajebalová

Neomluveni:
Dominika Černá
Georgina Krüger

Kishan Patel

Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, 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. Eva Vaňásková, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 23 členů AS LF (18 zaměstnanců, 5
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové 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. 1/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc.
Kučeru a M. Samce.
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 5. 12. 2016
Návrh na uzavření smluvního vztahu v souvislosti s uvedením nové budovy Výukového a
výzkumného centra do užívání (Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.)
6. Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové budovy Výukového a
výzkumného centra do užívání (Správa silnic Královéhradeckého kraje)
7. Zpráva o činnosti AS LF za rok 2016
8. Usnesení Akademického senátu LF HK k aktuální výši stipendií studentů DSP
9. Volba předsednictva AS LF
10. Sdělení děkana a proděkanů
11. Informace z AS UK
12. Informace z RVŠ
13. Různé

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 2/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS
LF dne 6. 2. 2017.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 5. 12. 2016
Předsednictvo AS obdrželo drobnou připomínku od doc. Kremláčka k návrhu zápisu,
který dostali všichni členové AS LF předem. Zápis byl opraven.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 3/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS
dne 6. 12. 2016.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
5. Návrh na uzavření smluvního vztahu v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra do užívání (Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s)
Předkládá:
Zpracovala:

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

Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Univerzitou Karlovou a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro přeložku vodovodu (inženýrský
objekt stavby SO-22 Venkovní vodovod) na pozemku univerzity na dobu životnosti přeložky.
Smlouva je uzavírána v souladu s rámcovou smlouvou o přípravě a realizaci stavby č.
VAKHK/RS/NT/2009/0047 ze dne 7. 9. 2009 mezi Univerzitou Karlovou v Praze,
společnostmi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní, a.s.
V příloze č. 1 je doložen návrh smlouvy, který byl projednán s odbornými pracovišti rektorátu
UK a s druhou smluvní stranou. Další podklady v příloze č. 2 – 4.
Návrh smlouvy projednalo na svém zasedání dne 8. 12. 2016 kolegium děkana LF HK a
doporučilo smlouvu k podpisu.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 4/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh předložené
smlouvy, tj. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou a společností
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
6. Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra do užívání (Správa silnic Královéhradeckého
kraje)
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 právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
č. 9/20/16/0226/Hr/F mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou
Karlovou. Předmětem smlouvy je stavba veřejné kanalizace na pozemcích parc. č.
725/246 a 639/85 v k. ú . Nový Hradec Králové - dopočet dle skutečného provedení
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sítě na silnici III/29810. V příloze č. 5 je doložen návrh smlouvy, který byl projednán
s odbornými pracovišti rektorátu UK a s druhou smluvní stranou.
2) Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 9/20/16/0224/Hr/F mezi Správou
silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene k veřejné kanalizaci (stoka A1 – stoka A2) na dobu
provozování stavby. V příloze č. 6 je doložen návrh smlouvy, který byl projednán
s odbornými pracovišti rektorátu UK a s druhou smluvní stranou.
3) Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 9/20/16/0225/Hr/F mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene ke kanalizační přípojce P2 na dobu provozování stavby. V příloze
č. 7 je doložen návrh smlouvy, který byl projednán s odbornými pracovišti rektorátu
UK a s druhou smluvní stranou. V příloze č. 8 – Výkaz dosavadního a nového stavu
údajů katastru nemovitostí.
Návrh na uzavření všech tří smluv projednalo kolegium děkana na svém zasedání dne
19. 1. 2017 a s předloženým návrhem souhlasí.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 5/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrhy předložených
smluv, tj. Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
č. 9/20/16/0226/Hr/F mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou,
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 9/20/16/0224/Hr/F mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě 9/20/16/0225/Hr/F mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou
Karlovou, a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
7. Zpráva o činnosti AS LF v roce 2016
Předkládá: předsednictvo AS LF
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (AS) plnil všechny povinnosti,
které mu ukládá zákon a univerzitní i fakultní předpisy. Činnost AS je in extenso uvedena
v zápisech z jednotlivých zasedání, které jsou dostupné na internetových stránkách LF UK v
Hradci Králové.
Předsednictvo AS pracovalo od 8. 2. 2016 ve složení prof. RNDr. Jan Krejsek (předseda),
prof. MUDr. Zuzana Červinková (místopředseda), prof. MUDr. Jan Bureš, Josef Borovka a
Matěj Samec.
AS projednal a schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty a návrh rozpočtu pro rok 2016.
Projednána a schválena byla „Výroční zpráva o činnosti LF UK v Hradci Králové za rok
2015“.
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V průběhu celého roku se AS věnoval studijní problematice. Schválil podmínky pro přijetí do
prvních ročníků magisterských a bakalářských studijních programů v českém i anglickém
jazyce. Schválil podmínky pro vyhlášení přijímacího řízení doktorských studijních programů.
AS projednal a vyslovil souhlas s podklady pro udělení nového doktorského programu
Veřejné zdravotnictví / Public Health. AS se vyjádřil k návrhu na přejmenování 2. LF UK. Po
celý rok byly průběžně schvalovány smluvní vztahy v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové do užívání. AS vzalo na vědomí
informaci o Plánu realizace strategického záměru LF HK pro rok 2017.
Ve dnech 22. 11. 2016 a 23. 11. 2016 proběhly volby zástupců lékařské fakulty do
Akademického senátu Univerzity Karlovy.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí
zprávu o činnosti AS LF v roce 2016.
8. Usnesení Akademického senátu LF HK k aktuální výši stipendií studentů DSP
Předkládá: prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D., prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Jedním z hlavních důvodů klesajícího zájmu o studium DSP na LF HK je velmi nízké
stipendium, které je výrazně pod limitem minimální mzdy ČR. Řada VŠ v ČR na tento stav
již zareagovala zvýšením finanční podpory svých studentů DSP. Tím se dostává LF HK do
značné konkurenční nevýhody, která ji neumožňuje provádět nábor dostatečného počtu
studentů DSP. Tato skutečnost představuje ohrožení kvality VaV na LF HK a v dlouhodobém
horizontu rovněž diskvalifikuje genezi kvalitních akademických pracovníků.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse ohledně přehodnocení systému finančního hodnocení studentů DSP a navýšení
limitů stipendií se zapojili: prof. Červinková, prof. Mareš, doc. Kaška, prof. Krejsek,
tajemnice fakulty a prof. Pudil.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 6/2017
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové doporučuje UK přehodnotit
systém finančního hodnocení studentů DSP v prezenční formě ve standardní době studia ve
smyslu významného zvýšení limitů stipendií. Současně by bylo vhodné zřídit systém rozmezí
pro stipendia v jednotlivých ročnících, aby bylo možné studenty motivovat k lepší práci.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

9. Volba předsednictva AS LF
Na základě volebního řádu AS LF UK v HK, Část V., článek 22 bod 3. byla
ustanovena a schválena členy AS LF tříčlenná volební komise ve složení: doc. Kučera, prof.
Řezáčová a student F. Toman.
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Volby do předsednictva AS LF proběhly pouze v akademické části, volby do
studentské části byly vzhledem k nízké účasti odloženy. Akademičtí pracovníci volí tři
zástupce z řad akademických pracovníků – členů AS LF.
Volba předsednictva AS LF - akademická část - výsledky tajného hlasování:
Doc. Kučera informoval, že voleb předsednictva akademické části AS LF se
zúčastnilo celkem 20 zaměstnanců. Všechny hlasovací lístky byly platné.
1.
2.
3.
4.
5.

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

16 hlasů
13 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
3 hlasy

10. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- MEPHARED II – jednání s Evropskou komisí vyzněla pozitivně, vyžádali si další
upřesnění našich podkladů.
- MEPHARED I – v současné době probíhá měření kvality ovzduší, připravují se
opatření.
- Den otevřených dveří, který se konal dne 21. 1. 2017, proběhl velmi dobře. Děkan
poděkoval doc. Stoklasové, studentům a dalším pracovníkům za organizační
zabezpečení.
- Ve dnech 23. – 27. 1. 2017 se konala bloková výuka studentů DSP.
- Dne 25. 1. 2017 se konala Vědecká konference LF HK a FN HK, proběhla velmi
dobře. Děkan poděkoval všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci.
- PROGRES – ze strany UK nejsou upřesněna pravidla čerpání projektu. Uskuteční se
porada vedoucích pracovních skupin.
- GAČR – LF získaly 2 hlavní projekty a jeden spoluřešitelský a na jednom se podílíme
s FaF.
- Návrh zákona, kterým se mění Zákon č. 95/2004 Sb. byl v Parlamentu přijat.
- Děkan se zúčastnil jednání děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví JUDr.
Ludvíkem k diskusi o návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.
- Byl vydán nový Řád výběrového řízení UK.
- UK připravuje seznam oblastí vzdělávání – proběhla diskuse, do které se zapojili prof.
Mičuda, doc. Stoklasová, prof. Mareš a děkan fakulty. Členové AS LF k tomuto
tématu přijali toto usnesení:
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 7/2017
Akademický senát doporučuje, aby všechny akreditované magisterské a doktorské studijní
programy Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (i v anglické verzi) byly zařazeny do
oblasti vzdělávání č. 35 (Všeobecné lékařství a zubní lékařství). Do oblasti vzdělávání č. 36
(Zdravotnické obory) doporučuje zařadit bakalářský studijní program Ošetřovatelství.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato

-

Probíhá sběr podkladů pro Výroční zprávu o činnosti LF HK za rok 2016.
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-

Probíhají přípravy jarního koncertu, který se uskuteční dne 15. 5. 2017.
Vedení fakulty řeší stížnost dvou pracovníků z Ústavu lékařské biochemie.
Děkan poděkoval vedoucí Studijního oddělení za zvládnutí složité personální situace
na zahraničním studijním oddělení.

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Informoval, že byl vytvořen návrh Harmonogramu předstátnicových praxí a termínů
státních zkoušek pro další jednání s garanty oborů.
- Probíhají jednání se smluvními i nesmluvními nemocnicemi.
- Dne 14. 3. 2017 od 14.00 – 15.00 hod. proběhne v posluchárně EC setkání proděkana,
ředitele FN, zástupců studijního oddělení a studentů 5. ročníků ohledně
předstátnicových praxí.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Je připraveno nové znění smlouvy pro agentury spolupracující na přijetí studentů ke
studiu v anglickém jazyce.
- Probíhají přijímací řízení v Dubaji.
- Agentura spolupracující na přijetí studentů ze Skandinávie s námi ukončila spolupráci.
- Výrazně se snížil počet studentů, kteří nezaplatili školné.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Dne 22. 2. 2017 je svolána porada KOR do Olomouce v návaznosti na schválenou
novelu Zákona č. 95/2004 Sb.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Ve dnech 23. – 27. 1. 2017 se konala bloková výuka studentů 1. ročníků DSP. Na
závěr byla provedena hodnotící anketa. Ankety se z 28 studentů zúčastnilo 14.
- Dne 25. 1. 2017 se konala Vědecká konference LF HK a FN HK.
- Apeloval na garanty oborových rad, aby aktivovali studenty DSP při podávání
projektů s možnou podporou GA UK.
Diskuse:
Proběhla diskuse o návrzích na zvýšení počtu podávaných žádostí o podporu
výzkumných projektů ke GA UK. Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof.
Řezáčová, prof. Mičuda, doc. Kaška, prof. Krejsek.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Seznámila přítomné s výsledky ankety mezi studenty za akademický rok 2015/2016.
Tabulky byly rozeslány členům AS LF dopředu k prostudování. Výsledky za
předměty včetně slovních komentářů a hodnocení jednotlivých učitelů obdrželi
přednostové pracovišť koncem listopadu 2016.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Krejsek, prof. Červinková, student M. Samec, prof. Ryška,
student F. Toman, MUDr. Rejtarová.
- Informovala, že spolu s prof. Marešem jsou členy Rady pro vnitřní hodnocení
univerzity.
ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Výsledek hospodaření za r. 2016 bude znám do 15. 2. 2017.
- K 31. 1. 2017 byl ukončen sběr mimořádných požadavků pracovišť na rok 2017.
- Připravuje se rozpočet na r. 2017.
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-

Probíhá příprava nových vnitřních předpisů fakulty.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Červinková, doc. Stoklasová a prof. Krejsek. Prof. Krejsek
vyzval přítomné členy AS LF k aktivní účasti na tvorbě nových vnitřních přepisů
fakulty.

11. Informace z AS UK
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Informoval, že na zasedání AS UK dne 3. 2. 2017 proběhla volba předsednictva AS
UK a byly ustanoveny komise.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Informovala o historicky prvním setkání předsednictva AS UK se zástupci
jednotlivých fakult UK v RVŠ, které se konalo dne 11. 1. 2017.
12. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
13. Různé
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Prof. Červinka doplnil zprávu ze zasedání AS UK o informaci, že J. M. rektor prof.
Zima poděkoval přímo na zasedání AS UK prof. Červinkové za dlouholetou a obětavou práci
pro AS UK a celou Univerzitu Karlovu. Ocenění za obětavou práci, kterou vykonala pro
Akademický senát UK, jí vyjádřilo také předsednictvo AS UK.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Informoval, na základě dotazu prof. Červinkové na minulém zasedání AS LF, o
počtech voličů (volby do AS UK dne 22. 11. a 23. 11. 2016) – za akademickou část.
Dle prezenční listiny voličů volilo celkem 173 voličů, z toho bylo 71 voličů
z teoretických ústavů a 101 voličů z klinických ústavů. 1 volič má úvazek na teoretickém
ústavu i na klinice, tzn., není ho jednoznačně kam zařadit.

Zasedání skončilo v 16.30 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 6. 3. 2017 v 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 6. 2. 2017
Usnesení č.
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory doc. Kučeru a M. Samce.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 6. 2. 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 6. 12. 2016.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh
předložené smlouvy, tj. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou
Karlovou a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a vyjadřuje
k němu kladné stanovisko.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrhy
předložených smluv, tj. Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení užívání nemovitosti č. 9/20/16/0226/Hr/F mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou, Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 9/20/16/0224/Hr/F mezi Správou silnic Královéhradeckého
kraje a Univerzitou Karlovou a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
9/20/16/0225/Hr/F mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou
Karlovou, a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové doporučuje UK
přehodnotit systém finančního hodnocení studentů DSP v prezenční formě ve
standardní době studia ve smyslu významného zvýšení limitů stipendií.
Současně by bylo vhodné zřídit systém rozmezí pro stipendia v jednotlivých
ročnících, aby bylo možné studenty motivovat k lepší práci.
Akademický senát doporučuje, aby všechny akreditované magisterské a
doktorské studijní programy Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (i
v anglické verzi) byly zařazeny do oblasti vzdělávání č. 35 (Všeobecné lékařství
a zubní lékařství). Do oblasti vzdělávání č. 36 (Zdravotnické obory) doporučuje
zařadit bakalářský studijní program Ošetřovatelství.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí zprávu
o činnosti AS LF v roce 2016.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM CU) in Hradec Králové
6th February 2017
Resolution No. AS FM CU in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

AS FM CU in Hradec Králové approves of doc. Kučera and the student M.
Samec as the tellers.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 6th
February 2017.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 6th
December 2017.
AS FM CU in Hradec Králové discussed the proposed contracts - which are:
The contract on servitude between Charles University and the company
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. and aggrees with them.
AS FM CU in Hradec Králové discussed the proposals of the
following contracts: the Contract between the Management of Roads in
Královéhradecký Region and Charles University on the right to carry out
construction of underground services and on limited usage of the real estate
No. 9/20/16/0226/Hr/F; the Contract on subservience of underground services
No. 9/20/16/0224/Hr/F between the Management of Roads in
Královéhradecký Region and Charles University and the Contract on
subservience of underground services No. 9/20/16/0225/Hr/F between the
Management of Roads in Královéhradecký Region and Charles University and
agrees with them.
AS FM CU in Hradec Králové recommends to reconsider scholarship for PhD
full-time PhD students within a standard length of study students especially in
terms of rising its limits. Besides, it would be also very good to create a
system of scholarship bands for individual study years in order to
motivate students for better work.
AS FM CU in Hradec Králové recommends to put all accredited MA and PhD
programs (both Czech and Egnlish versions) of the Faculty of Medicine,
Charles University in Hradec Králové into the educational branch No. 35
(General Medicine and Dentistry). We also recommend to put BA study
program Nursing into the educational branch No. 36 ( Health Service).

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové takes into account the Annual Report od AS FM CU.
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