Návrh k připomínkám
¨
Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 4. 3. 2019, čj.: UKLFHK/74927/2019.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Novotný Vojtěch
Lux Kristián
Petraš Pavel
Ramesh Rommel

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Smolák Petr
Toman Filip
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

Fričová Tereza
Grulich Marek
Kordek David, RNDr., Ph.D.
Seifertová Eliška

Neomluveni:
Ghosh Akash
Hosté:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D
Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

MDDr. Tereza Suchánková Kleplová
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Eva Faistová
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Pavla Sedlářová
Ing. Jiří Špulák
Martin Ponteš

Z 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 22 členů AS LF HK (15
zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 členů AS LF HK.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF HK a
hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 6/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. P. Žák a
F. Toman.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 22 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 4. 2. 2019
Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
Návrh systémového zvýšení mezd na LF HK v roce 2019 v souvislosti s programem
dlouhodobého navýšení počtu studentů
7. Návrh nového volitelného předmětu pro studenty všech pregraduálních studijních
programů
8. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
9. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2019/2020
10. Informace o doplnění členů AS LF HK za studentskou část
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Informace z AS UK
13. Informace z RVŠ
14. Různé
a. Řešení opakované neomluvené absence člena studentské části AS LF HK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diskuse:
Do diskuse ohledně žádosti prof. Bureše o odstranění bodu 14 a) Řešení opakované
neomluvené absence člena studentské části AS LF HK se zapojili prof. Červinková, doc.
Kučera a prof. Krejsek.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování ohledně schválení programu zasedání AS LF HK dne 4.
3. 2019. Program byl schválen tak, jak byl předložen.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 7/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 4. 3. 2019.
Pro: 19
Proti: 3
Zdrželo se: 2 Přítomno: 24
Usnesení přijato
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4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 4. 2. 2019
Předsednictvo AS LF HK obdrželo drobné připomínky k návrhu zápisu, který dostali
všichni členové AS LF HK předem.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 8/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 4. 2. 2019.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato
5. Rozdělení finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29)
Předkládá:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., koordinátor projektu Progres
Q40

V těchto dnech jsme z RUK dostali přidělené peníze na PROGRES. V souladu
s Opatřením rektora jsem připravil podklady pro rozdělení finančních prostředků na projekty
Progres (Q40 a Q29). Vycházel jsem ze stejných zásad jako v roce 2017, tedy fakultní režie
ve výši 10 %, žádné prostředky na investice a pro Prvouk 1. LF (Q29) prostředky ve stejné
výši jako loni.
PROGRES 2019
Prostředky přidělené na realizaci
Fakultní režie ve výši 10%
Investice
K rozdělení mezi pracovní skupiny

Q40 (LF HK)
36 014 237
3 601 424
0
32 412 813

Q29 (1. LF)
100 000
10 000
0
90 000

Celkem
36 114 237
3 611 424
0
32 502 813

Toto rozdělení finančních prostředků projednalo a schválilo kolegium děkana dne 14.
2. 2019. Nyní předkládám k projednání a ke schválení AS LF HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 9/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení finančních
prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2019 a výši fakultní režie ve výši 10 %.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24
Usnesení přijato

6. Návrh systémového zvýšení mezd na LF HK v roce 2019 v souvislosti s programem
dlouhodobého navýšení počtu studentů
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Průměrná mzda vzrostla za rok 2018 oproti roku 2017 o 21,5%, což přestavuje
nárůst o 8 153 Kč.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 3. 2019
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Průměrná mzda 2018
Průměrná mzda v Kč (bez ostatních aktivit)
Kategorie
akademičtí pracovníci
z toho: profesoři
docenti
odb. asistenti
asistenti
ostatní pracovníci
Celkem prům. mzda

2016
45 708
75 487
56 280
37 727
25 219
25 124
36 168

2017
48 266
77 841
60 061
40 311
27 893
25 844
37 886

2018
59 992
100 113
74 862
48 851
34 322
30 447
46 039

index 2018/17
124,3
128,6
124,6
121,2
123,0
117,8
121,5

Průměrná mzda 2018
Průměrná mzda v Kč
včetně grantů, kurzů, výuky zahraničních studentů,
doplňkové činnosti a jiných zdrojů
Kategorie
akademičtí pracovníci
z toho: profesoři
docenti
odb. asistenti
asistenti
ostatní pracovníci
Celkem prům.mzda

2016
49 490
81 159
59 938
41 285
27 992
25 485
38 217

2017
52 313
83 204
63 983
44 334
30 764
26 969
40 092

2018
63 832
104 403
78 431
52 766
37 243
31 417
47 354

index 2018/17
122,0
125,5
122,6
119,0
121,1
116,5
118,1

Ke zvýšení mezd došlo vlivem navýšení základních (tj. tarifních) mezd k 1. 7. 2018 o
5%, obdobně jako v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení o 15%.
Podstatným způsobem výši průměrné mzdy ovlivnily mimořádné odměny vyplácené
ve 2. pol. roku 2018 financované z prostředků fakulty a dále navýšené o zdroje z programu
„VL + 15“.
S účinností od 1. 4. 2019 navrhujeme zavést následující opatření:
- zvýšit úroveň základních mezd,
- dále posílit měsíční pohyblivou složku mzdy (tj. osobní příplatek),
- zvýšit příplatek za vedení pracovišť,
- posílit fond odměn vedoucích.
1) Zvýšení základní (tj. tarifní) mzdy:
V rámci rozpětí v tarifních třídách navrhujeme posunout přiznávanou částku
základní mzdy na maximum rozpětí (srovnání uvedeno v přiložených tabulkách č. 1 a č.
2):
To zároveň znamená zrušení přiznávání základní mzdy podle tarifních stupňů dle
uznané praxe.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 3. 2019
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Finanční náročnost 2019:
AP ……. + 6 426 tis. Kč
THP …. + 950 tis. Kč
Celkem + 7 376 tis. Kč
Přílohy pro informaci:
P1 Porovnání mzdových tarifů u akademických pracovníků
P2 Porovnání mzdových tarifů u ostatních (THP, laborantky, dělníci)
2) Zvýšení osobních příplatků:
Navrhujeme částku počítanou na 1 úvazek zvýšit z částky 2 200 Kč na 5 000 Kč.
Jedná se o motivační složku mzdy, která by měla být přiznávaná diferencovaně podle
výkonnosti, pracovního nasazení, spolehlivosti pracovníků.
Prostředky jsou vypočteny dle plánu tabulkových míst na pracoviště. Vedoucí má
k dispozici celkovou částku, kterou rozděluje na jednotlivé pracovníky. Výši osobního
příplatku lze v průběhu roku přehodnotit dle výkonnosti.
Finanční náročnost 2019:
Výuková pracoviště + 17 583 tis. Kč
Ostatní
…. + 1 963 tis. Kč
Celkem
+ 19 546 tis. Kč
3) Zvýšení příplatků za vedení pracovišť:
Navrhujeme zvýšení na dvojnásobek dnešních částek.
Částka se přiznává v závislosti na počtu řízených osob, na příplatek mají nárok vedoucí
pracovišť, jejich zástupci, případně tajemníci pracovišť (např. z dnešních 4 000 Kč měsíčně
na 8 000 Kč)
Finanční náročnost 2019:
AP ……. + 1 803 tis. Kč
THP …. + 570 tis. Kč
Celkem + 2 373 tis. Kč
4) Změny v pojetí fondu odměn vedoucích pracovišť:
a) Základem bude dosavadní fond blokových odměn, který se zvýší na dvojnásobek.
b) Nově budou pracovištím, která budou zajišťovat výuku 1. ročníků, navíc
přiděleny prostředky odpovídající navýšení počtu vyučovacích hodin (pro výuku
jedné studijní skupiny, zahrnuta příprava, vlastní výuka a zkoušení).
Částka stanovena výpočtem z celkových vyplacených mezd včetně odměn za rok 2018
vztažených na 1 vyučovací hodinu.
c) Tento fond se navýší o odměny vyplácené dle výsledku hospodaření.
Vedoucí pracoviště si s fondem odměn bude nakládat podle svého uvážení průběžně
po celý rok.
Způsob vyplácení odměn musí splňovat předpisy UK (tj. na základě písemného
seznamu pracovníků vyplácených se mzdou nebo formou blokových odměn).
Finanční náročnost 2019:
ad a) dosavadní fond odměn zvýšený na dvojnásobek …
ad b) navýšené prostředky pro výuku v 1. ročníku
...
ad c) odměna podle hospodářského výsledku
…
Zápis z jednání AS LF dne 4. 3. 2019
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+ 1 956 tis. Kč

Celkem

Částka na navýšení mezd v roce 2019 včetně pojištění: Celkem

+ 31 251 tis. Kč

Závěrečná rekapitulace - předpokládané čerpání příspěvku na dlouhodobé zvýšení poštu
studentů ("VL + 15") v roce 2019 (v tis. Kč):
Příspěvek
Osobní náklady (mzdy vč.
poj.)
Investice, náklady na údržbu
Propagace, reklama, ostatní

46 018
31 251
12 000
2 767

Diskuse:
Do diskuse ohledně zvýšení osobních příplatků z 2200,- Kč na 5000,- Kč a ohledně fondu
odměn se zapojili doc. Žák, děkan fakulty, prof. Špaček, prof. Harrer, prof. Krejsek.
Prof. Bureš zmínil, že bude potřebná také změna kurikula.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 10/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený návrh
systémového zvýšení mezd od 1. 4. 2019 v souvislosti s programem dlouhodobého navýšení
počtu studentů na lékařských fakultách.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 11/2019
K realizaci záměru Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh na
změny v systému stanovení základních (tj. tarifních) mezd, zvýšení příplatků za vedení
pracovišť a navýšení prostředků pro pohyblivé složky mzdy (tj. osobní příplatek, odměny).
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato
7. Návrh nového volitelného předmětu pro studenty všech pregraduálních studijních
programů
Předkládá:
lékařství

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného

Proděkanka pro výuku předkládá návrh volitelného předmětu „Prázdninová stáž na
klinickém pracovišti v zahraničí / Summer vacation practice at a Clinical Workplace
Abroad“ od akademického roku 2019/2020 pro studenty všech pregraduálních studijních
programů vyučovaných v českém i anglickém jazyce.
Kolegium děkana projednalo a schválilo 14. 2. 2019.
Zápis z jednání AS LF dne 4. 3. 2019
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Garant: proděkan pro výuku
Dotace: 2 kredity
Podmínky zápočtu:
1) délka stáže minimálně 14 dní
2) doklad z pracoviště o délce stáže a její náplni, nelze uplatnit povinné prázdninové stáže
absolvované v zahraničí
Prerekvizita: absolvování předmětu Vnitřní lékařství I.
Diskuse:
Do diskuse ohledně nového volitelného předmětu a o prázdninové stáži na výzkumném
pracovišti se zapojili V. Novotný, P. Petraš, doc. Žák, P. Smolák, děkan fakulty, prof.
Červinka, prof. Bureš, prof. Kuba a doc. Páral, který v závěru diskuse navrhl schválit tento
nový volitelný předmět a připravit podklady i pro prázdninovou stáž na výzkumném pracovišti
v zahraničí za stejných podmínek.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 12/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového volitelného
předmětu Prázdninová stáž na klinickém pracovišti v zahraničí / Summer vacation
practice at a Clinical Workplace Abroad pro studenty všech pregraduálních studijních
programů od ak. roku 2019/2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 26
Usnesení přijato

8. Návrh podkladů pro akreditaci doktorských studijních programů
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
Diskuse:
Doc. Kaška poděkoval za přípravu podkladů a upozornil na bod B-IIb – Rámcový studijní
plán doktorského studia – Požadavky na tvůrčí činnost. Do diskuse ohledně publikací typu
„letter to editor“ se zapojili doc. Žák, prof. Krejsek, prof. Bureš.
A - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Anatomie,
histologie a embryologie / Anatomy, Histology and Embryology
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., garant doktorského studijního programu
Anatomie, histologie a embryologie předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace
doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém
jazyce pod názvem Anatomie, histologie a embryologie / Anatomy, Histology and
Embryology. Kolegium děkana projednalo a schválilo 14. 2. 2019 - viz přiložené soubory č.
3: Akreditace Anatomie, histologie a embryologie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 13/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Anatomie, histologie a
embryologie / Anatomy, Histology and Embryology.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

B - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Fyziologie a
patologická fyziologie / Physiology and Pathological Physiology
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. garantka doktorského studijního programu
Fyziologie a patologická fyziologie / Physiology and Pathological Physiology předkládá k
projednání podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu se čtyřletou
standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem Fyziologie a patologická
fyziologie / Physiology and Pathological Physiology. Kolegium děkana projednalo a schválilo
14. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 4: Akreditace Fyziologie a patologická fyziologie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 14/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Fyziologie a patologická
fyziologie / Physiology and Pathological Physiology.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

C - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Hygiena,
preventivní lékařství / Hygiene, Preventive Medicine
Prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., garant doktorského studijního programu Hygiena,
preventivní lékařství / Hygiene, Preventive Medicine předkládá k projednání podklady pro
udělení akreditace doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v
českém a anglickém jazyce pod názvem Hygiena, preventivní lékařství / Hygiene, Preventive
Medicine. Kolegium děkana projednalo a schválilo 14. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 5:
Akreditace Hygiena, preventivní lékařství.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 15/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Hygiena, preventivní
lékařství / Hygiene, Preventive Medicine.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato
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D - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská
biofyzika / Medical Biophysics
Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., garant doktorského studijního programu Lékařská
biofyzika / Medical Biophysics předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace
doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém
jazyce pod názvem Lékařská biofyzika / Medical Biophysics. Kolegium děkana projednalo a
schválilo 14. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 6: Akreditace Lékařská biofyzika.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 16/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská biofyzika /
Medical Biophysics.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

E - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská biologie
/ Medical Biology
Prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., garant doktorského studijního programu Lékařská
biologie / Medical Biology předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace
doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém
jazyce pod názvem Lékařská biologie / Medical Biology. Kolegium děkana projednalo a
schválilo 14. 2. 2019 - viz přiložené soubory č. 7: Akreditace Lékařská biologie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 17/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská biologie /
Medical Biology.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

F - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská
farmakologie / Medical Pharmacology
Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. garant doktorského studijního programu
Lékařská farmakologie / Medical Pharmacology předkládá k projednání podklady pro udělení
akreditace doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a
anglickém jazyce pod názvem Lékařská farmakologie / Medical Pharmacology. Kolegium
děkana projednalo a schválilo 8. 11. 2018 - viz přiložené soubory č. 8: Akreditace
Lékařská farmakologie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 18/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská farmakologie /
Medical Pharmacology.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato

G - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Lékařská chemie
a biochemie / Medical Chemistry and Biochemistry
Prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D., garantka doktorského studijního programu
Lékařská chemie a biochemie / Medical Chemistry and Biochemistry předkládá k projednání
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu se čtyřletou standardní
dobou studia v českém a anglickém jazyce pod názvem Lékařská chemie a biochemie /
Medical Chemistry and Biochemistry. Kolegium děkana projednalo a schválilo 8. 11. 2018 viz přiložené soubory č. 9: Akreditace Lékařská chemie a biochemie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 19/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Lékařská chemie a
biochemie / Medical Chemistry and Biochemistry.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato
H - Návrh podkladů pro akreditaci doktorského studijního programu Patologie /
Pathological Anatomy
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., garant doktorského studijního programu Patologie /
Pathological Anatomy předkládá k projednání podklady pro udělení akreditace doktorského
studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém a anglickém jazyce pod
názvem Patologie / Pathological Anatomy. Kolegium děkana projednalo a schválilo 14. 2.
2019 - viz přiložené soubory č. 10: Akreditace Patologie.
Po schválení v AS LF HK bude návrh předložen k dalšímu projednání ve VR, a poté
na RUK a RVH.
Životopisy členů OR (ze SIS) – viz příloha č. 11 a 12.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 20/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s
podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu Patologie / Pathological
Anatomy.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26 Usnesení přijato
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9. Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2019/2020
Předkládá:

Předsednictvo AS LF HK

Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání:
7. 10. 2019
4. 11. 2019
2. 12. 2019
Usnesení č. 21/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS
LF HK v zimním semestru 2019/2020.
Usnesení přijato tichým souhlasem.

10. Informace o doplnění členů AS LF HK za studentskou část
Předkládá: předsednictvo AS LF HK
V souladu s Volebním řádem AS LF HK došlo k zániku mandátu člena za studentskou
část na jeho vlastní žádost (ABDUL-KARIM Adam Fareed Butcher). Na jeho místo postoupil
náhradník, a to v pořadí, ve kterém se umístil při volbách dne 28. a 29. 11. 2017 – RAMESH
Rommel.
Usnesení č. 22/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění členů AS LF
HK za studentskou část.
Usnesení přijato tichým souhlasem.

11. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Informoval o návrhu smlouvy o spolupráci při společném zabezpečení magisterského
studijního programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ mezi
Univerzitou Karlovou a Univerzitou obrany.
- Informoval o aktivitách „Asociace děkanů lékařských fakult“.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Byla odeslána poslední monitorovací zpráva k projektu IT medik.
- Informoval o projektech OP VVV, ERDF projekty CF a e-learning. Proběhla tzv.
„kontrola na místě“ k projektu CF – kromě administrativy se jedná o fyzickou
kontrolu předem specifikovaných zařízení.
- Byl ukončen sběr požadavků pracovišť na financování investic a dalších mimořádných
potřeb na rok 2019. Probíhá zpracování podkladů.
- Informoval o stavu přípravy nových projektů ESF/ERDF II. Alokovaná částka na
ERDF projekt byla z RUK navýšena o dalších cca 30%.
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prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- Byly vyhlášeny podmínky 65. konference SVOČ, která se uskuteční dne 16. 5. 2019
od 14.00 v EC v areálu FN HK. Termín přihlášení k aktivní účasti: 17. 4. 2019
- Počet přihlášek ke studiu pro ak. rok 2019/2020: VŠEOB: 1801, ZUBNÍ: 597,
VSESES: 129.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Dokončuje se kompletace dokumentů k akreditaci jednotlivých základních kmenů dle
Vyhl. 221/2018 Sb.
- Připravují se podklady pro březnové konání kurzů: Urgentní medicína, Urologie,
Radiační onkologie.
- V dubnu se uskuteční atestační zkoušky z Pracovního lékařství a z ORL a chirurgie
hlavy a krku.
- Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo setkání členů KOR a referentů oddělení SVL na 1. LF,
která je pro rok 2019 vedoucí fakultou.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- MEPHARED 2 – K podpisu je připraven dodatek smlouvy s architekty. Na základě
připomínek pracovišť se upřesňuje dispoziční řešení. Připravují se projektové fiše pro
MŠMT i pro EU. Řeší se např. umístění knihovny, systém používání počítačové sítě.
Schvalovacím procesem u vedoucích orgánů obou fakult a UK bude muset projít
směna pozemků a dodatek smlouvy.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Z RUK jsme obdrželi informaci o změnách minimálních limitů nahlášených
absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a
rigorózního řízení na promoci. Řeší se bakalářské promoce, které probíhají
v Profesním domě, u kterých nelze splnit podmínku RUK (min. počet 28 absolventů).
- Neúspěšné výsledky přidělení finanční podpory GA UK projektům žadatelů naší
fakulty.
- Ve dnech 26. a 27. 2. 2019 se konaly dvě odborné přednášky doc. Dr. Rogera
Godschalka, Ph.D., z Univerzity v Maastrichtu v rámci realizace projektu INODOK.
První formou kulatého stolu pro garanty DSP a druhá formou semináře pro studenty a
školitele DSP. Dr. Godschalk se setkal s děkanem fakulty a se zástupci některých
ústavů a klinik a diskutoval s nimi o tématech výzkumu a možné spolupráce mezi jeho
a naší fakultou.
Diskuse:
Prof. Krejsek informoval, že se v rámci projektu INODOK zúčastnil zahraniční stáže,
která proběhla koncem února ve Švédsku na University of Gothenburg, Sahlgrenska
Academy. Stáž přispěla k navázání dalších osobních kontaktů, které mají potenciál
příští spolupráce a k řešení dílčí části projektu INODOK.
12. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Na únorovém zasedání dne 1. 2. 2019 bylo zvoleno předsednictvo. Na březnovém
zasedání dne 1. 3. 2019 se projednával návrh na jmenování členů Vědecké rady UK a
proběhla volba člena do Rady pro vnitřní hodnocení.
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13. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Informovala, že dne 21. 2. 2019 proběhlo 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol.
Mimo jiné bylo projednáváno:
- Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil sdělil, že se uskuteční konference k představení
Přípravy Strategie vzdělávací politicky ČR do roku 2030.
- Předseda Studentské komory RVŠ Mgr. Zima informoval o schválení Mezinárodního
dne studenstva Senátem a jeho navrácení do kalendáře.
- Rada VŠ nesouhlasí s podřízením vysokých škol plné kontrole NKÚ.
- Sněm RVŠ upozornil na neustále klesající podíl vysokých škol na rozpočtu resortu
školství stejně jako klesající podíl finančních prostředků určených pro VŠ ve vztahu
ke tvorbě HDP.
- Došlo k projednávání znění nového Statutu Rady VŠ ve funkčním období 2018 – 2020
– Sněm Rady VŠ však v tomto bodě nebyl usnášeníschopný.
- Rada VŠ vyjádřila silné znepokojení nad činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a
inovace Úřadu Vlády ČR a v oblasti hodnocení výzkumných organizací a konstatuje,
že nedostává k dispozici materiály, které se vysokých škol významně týkají.
14. Různé
a. Řešení opakované neomluvené absence člena studentské části AS LF HK
Diskuse:
Do diskuse ohledně neomluvené absence člena studentské části AS LF HK Ghoshe Akashe se
zapojili studenti P. Smolák, K. Lux, prof. Červinková, prof. Bureš, prof. Krejsek, doc. Kučera..
Ghosh Akash se bez omluvy na toto zasedání nedostavil. Jeho docházka na zasedání AS LF
HK v roce 2018 a na začátku roku 2019 byla 2x přítomen, 1x omluven a 7x neomluven. Po
vyslechnutí názorů a na základě Volebního řádu AS LF HK Čl. 20, bod 1. přistoupili členové
AS LF HK k odsouhlasení tajného hlasování a následně k tajnému hlasování o zbavení
mandátu člena AS LF HK z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích
zasedáních AS LF HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 23/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil tajné hlasování o zbavení
mandátu Ghose Akashe z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích
zasedáních AS LF HK.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 26
Usnesení přijato
Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil doc. P. Žák
výsledky tajného hlasování o zbavení mandátu Ghose Akashe z důvodu předem neomluvené
neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních:
Vydáno bylo celkem 26 hlasovacích lístků
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Odevzdáno bylo celkem 25 hlasovacích lístků, z toho 23 pro zbavení mandátu a 2 proti
zbavení mandátu, 1 se zdržel.
Hlasování o
usnesení č. 24/2019
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové zbavuje mandátu Ghose Akashe
z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních AS LF HK.
Pro: 23
Proti: 2
Zdrželo se: 1 Přítomno: 26
Odevzdáno: 25 Usnesení přijato

Zasedání skončilo v 17.10 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 1. 4. 2019 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 4. 3. 2019
Usnesení č.
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019

10/2019

11/2019

12/2019

13/2019

14/2019

15/2019

16/2019

17/2019

18/2019

19/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
doc. P. Žák a F. Toman.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 4. 3. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 4. 2. 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje rozdělení
finančních prostředků na projekty Progres (Q40 a Q29) pro rok 2019 a výši
fakultní režie ve výši 10 %.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje předložený
návrh systémového zvýšení mezd od 1. 4. 2019 v souvislosti s programem
dlouhodobého navýšení počtu studentů na lékařských fakultách.
K realizaci záměru Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
schvaluje návrh na změny v systému stanovení základních (tj. tarifních) mezd,
zvýšení příplatků za vedení pracovišť a navýšení prostředků pro pohyblivé
složky mzdy (tj. osobní příplatek, odměny).
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh nového
volitelného předmětu Prázdninová stáž na klinickém pracovišti v zahraničí /
Summer vacation practice at a Clinical Workplace Abroad pro studenty všech
pregraduálních studijních programů od ak. roku 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Anatomie, histologie a embryologie / Anatomy, Histology and Embryology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Fyziologie a patologická fyziologie / Physiology and Pathological Physiology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Hygiena, preventivní lékařství / Hygiene, Preventive Medicine.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská biofyzika / Medical Biophysics.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská biologie / Medical Biology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská farmakologie / Medical Pharmacology.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Lékařská chemie a biochemie / Medical Chemistry and Biochemistry.
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20/2019

21/2019
22/2019
23/2019

24/2019

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal a vyslovil
souhlas s podklady pro udělení akreditace doktorského studijního programu
Patologie / Pathological Anatomy.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny
zasedání AS LF HK v zimním semestru 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí doplnění
členů AS LF HK za studentskou část.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil tajné hlasování o
zbavení mandátu Ghose Akashe z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně
třech po sobě jdoucích zasedáních AS LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové zbavuje mandátu Ghose
Akashe z důvodu neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích
zasedáních AS LF HK.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
4th March 2019
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové has
adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
6/2019
of doc. P. Žák and the student F. Toman as the tellers.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
7/2019
the meeting programme on 4th March 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
8/2019
the meeting records from 4th February 2019.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
9/2019
distribution of financial means to the Progres (Q40 and Q29) projects for 2019
and 10% faculty overhead costs.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
10/2019
the proposal for systemic rising of wages from April 1 2019, which is directly
linked with the long term program of increasing the number of students at the
faculties of medicine.
To accomplish the intention of the Academic Senate of the Faculty of
11/2019
Medicine in Hradec Králové the senate approves the changes in the system of
basic (tariff) wages, higher bonuses for the department management and the
rise of optional wage sources (higher personal and other bonuses).
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové approves
12/2019
the proposal for a new elective subject “Prázdninová stáž na klinickém
pracovišti v zahraničí / Summer vacation practice at a Clinical Workplace
Abroad” for students of all undergraduate study programmes from the
academic year 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
13/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Fyziologie a
patologická fyziologie / Physiology and Pathological Physiology and agreed
with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
14/2019
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Fyziologie a
patologická fyziologie / Physiology and Pathological Physiology and agreed
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15/2019

16/2019

17/2019

18/2019

19/2019

20/2019

21/2019
22/2019

23/2019

24/2019

with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Hygiena,
preventivní lékařství / Hygiene, Preventive Medicine and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
biofyzika / Medical Biophysics and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
biologie / Medical Biology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
farmakologie / Medical Pharmacology and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Lékařská
chemie a biochemie / Medical Chemistry and Biochemistry and agreed with
them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove assessed
the materials for the accreditation of a doctoral study programme Patologie /
Pathological Anatomy and agreed with them.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové
acknowledges the dates of AS meetings in the winter semester 2019/2020.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové takes into
consideration with new member of AS FM who shall fill the vacancy in the
student´s part.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agreed to
initiate a secret voting on removing a membership mandate from Ghose
Akash as he was not present at three successive senate meetings and did not
apoligise beforehand.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agreed in
its secret voting to remove a membership mandate from Ghose Akash as he
was not present at three successive senate meetings and did not apoligise
beforehand.
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