Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 4. 6. 2018.
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.

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.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Fričová Tereza
Ghosh Akash
Grulich Marek

Kordek David, RNDr., Ph.D.
Zapletalová Kateřina

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Borský Pavel
Lux Kristián
Petraš Pavel
Smolák Petr

Neomluveni:
Abdul-Karim Adam Fareed Butcher
Seifertová Eliška

Toman Filip

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.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Iva Frydrychová
Ing. Iveta Malečková
Ing. Eva Faistová
PhDr. Olga Pitašová, Ph.D.
Ing. Jiří Špulák
Ing. Miroslav Rydval

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF (14 zaměstnanců, 5
studentů). V průběhu jednání se dostavil další člen AS.
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1. Zahájení
Prof. Červinková přivítala všechny přítomné členy AS LF HK, přítomné členy vedení LF
HK a hosty. Omluvila předsedu AS LF HK prof. Krejska, který musel odjet na důležité
jednání do Prahy.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátora doc. J.
Kremláčka.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 44/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátora PhDr. D.
Kordka.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF HK dne 14. 5. 2018
Zrušení volitelného předmětu (Essentials of Applied Pediatrics and Infectious Diseases in
Childhood)
6. Návrh úpravy výuky předmětů Chirurgie ve studijním programu Všeobecné lékařství
v českém i anglickém jazyce
7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Magisterské studijní
programy - Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
8. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Bakalářský studijní program
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá prezenční forma studia
9. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Doktorské studijní programy
v češtině a angličtině
10. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017
11. Smlouvy k zajištění rekonstrukce nevyhovujícího hygienického zázemí Městské hudební
síně v Hradci Králové
12. Úprava organizační struktury v rámci děkanátu LF HK
13. Informace o vyhlášení voleb do akademické části Akademického senátu LF HK
14. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
15. Sdělení děkana a proděkanů
16. Informace z AS UK
17. Informace z RVŠ
18. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 45/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 4. 6. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF HK dne 14. 5. 2018
Předsednictvo AS LF HK obdrželo dvě drobné připomínky (doc. Kučera a Ing.
Tlapáková) k návrhu zápisu, který dostali všichni členové AS LF HK předem. Připomínky
byly do zápisu zapracovány.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 14.
5. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
5. Zrušení volitelného předmětu (Essentials of Applied Pediatrics and Infectious
Diseases in Childhood)
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství
(4. - 6. r.) a výuku bakalářských programů
Přednostka Dětské kliniky doc. MUDr. Sylva Skálová požádala o zrušení výuky
volitelného předmětu „Essentials of Applied Pediatrics and Infectious Diseases in Childhood”
pro nedostatečný zájem studentů po několik let.
Kolegium děkana projednalo a schválilo dne 29. 3. 2018.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení volitelného
předmětu Essentials of Applied Pediatrics and Infectious Diseases in Childhood od ak. roku
2018/2019.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
6. Návrh úpravy výuky předmětů Chirurgie ve studijním programu Všeobecné
lékařství v českém i anglickém jazyce
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství
(4. - 6. r.) a výuku bakalářských programů
Vedení katedry chirurgie, po řadě předchozích jednání se zástupci studentů, vedením
jednotlivých klinik a kolegiem katedry, žádá o posouzení návrhu změn ve výuce chirurgie.
Hlavním důvodem těchto změn je snaha o posílení praktické výuky základních chirurgických
postupů a dovedností, zakončené zkouškou. Dosavadní znalosti této problematiky se ukazují
Zápis z jednání AS LF dne 4. 6. 2018

3 z 18

u současné generace našich posluchačů jako nedostatečné. (Navrhované změny - viz příloha
č. 1 a č. 2).
Kolegium děkana projednalo a schválilo dne 12. 4. 2018.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili K. Zapletalová, prof. Manďák, doc. Kaška, doc. Stoklasová, doc.
Kučera a A. Ghosh.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 48/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu výuky
předmětů Chirurgie od akademického roku 2018/2019 ve studijním programu Všeobecné
lékařství v českém i anglickém jazyce dle přiloženého návrhu.
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato

7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá:
doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc.
Podle platných předpisů UK musíme nejprve předložit návrh podmínek přijímacího řízení
k posouzení příslušnému odboru RUK. Na základě souhlasného stanoviska se pak předkládá
návrh ke schválení Akademickému senátu fakulty. Předkládáme proto nejprve návrh modelu
přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 k vyjádření AS.
Podmínky přijímacího řízení
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
 umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Zubní lékařství
na 1. až 40. místě
 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 C1 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 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
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Forma: testy z biologie – 20 bodů, somatologie – 20 bodů (včetně základní latinské
terminologie), fyziky – 20 bodů a chemie – 20 bodů
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika) celkem
Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Uchazeči 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 nejpozději 30 dní před datem
jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního
systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání
přihlášky ke studiu.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
640,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 19. 6. 2019
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 26. 6. 2019
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční
doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690
Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na
webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč
uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s.
Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol
83001.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse ohledně počtu přijatých uchazečů do studijní programu Zubní lékařství se zapojili
K. Zapletalová, doc. Stoklasová, děkan fakulty, doc. Kremláček, M. Grulich. Na základě
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proběhlé diskuse se upravila podmínka pro přijetí uchazeče: umístění podle výsledného počtu
získaných bodů pro program Zubní lékařství na 1. až 40 místě (původně na 1. až 45. místě).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 49/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci středoškolského vzdělání (690,- Kč) a
počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní
lékařství pro rok 2019/2020.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

8. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Bakalářský studijní
program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tříletá prezenční forma studia
Předkládá:

doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc.

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 C1 se dokládá státní jazykovou
zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 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 – 20 bodů, somatologie – 20 bodů a chemie – 20 bodů
celkem 60 otázek

Hodnocení:
Bodové ohodnocení testu:

test celkem
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

60 bodů
+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 nejpozději 30 dní před datem
jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze
tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního
systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání
přihlášky ke studiu.
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Administrativní poplatek:
Ošetřovatelství – Všeobecná sestra: 640,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 12. 6. 2019
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 26. 6. 2019
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem
doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České
republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční
doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690
Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na
webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na
adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč
uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého
zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s.
Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol
83001.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 50/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci středoškolského vzdělání (690,- Kč) a počty
studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní program Ošetřovatelství pro rok
2019/2020.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4 Přítomno: 20
Usnesení přijato

9. Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Doktorské studijní
programy v češtině a angličtině
Předkládá: doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D.
Na základě proběhlé diskuse a po zjištění, že je v textu uvedena chybná formulace
návrhu podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 – Doktorské studijní programy
v češtině a angličtině se AS LF HK rozhodl, neprojednávat tento bod a přijal toto usnesení.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 51/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s tím, že se bod č. 9 - Návrh
podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Doktorské studijní programy v češtině a
angličtině nebude projednávat a bude následně předložen ke schválení členům AS LF HK
„per rollam“.
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 2 Přítomno: 20
Usnesení přijato

10. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017
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
2017. 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. 5.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 52/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření fakulty za rok 2017.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

11. Smlouvy k zajištění rekonstrukce nevyhovujícího hygienického zázemí Městské
hudební síně v Hradci Králové
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

Důvodová zpráva:
Lékařská fakulta v Hradci Králové byla oslovena Statutárním městem Hradec Králové (dále
jen „Město“) za účelem řešení havarijního stavu sociálního zázemí budovy Městské hudební
síně.
Návrh prostorového a funkčního řešení zdravotně technických instalací vychází z
předpokládaného množství návštěvníků a z platné legislativy ČR. Předpokladem pro návrh je
kapacita 200 návštěvníků (100 mužů a 100 žen). Město navrhuje instalaci 4 WC pro ženy, 2
WC pro muže a 3 pisoáry. Využití WC pro invalidy je uvažováno i jako další WC pro muže a
ženy se samostatným vchodem z prostoru šaten.
Stavební úpravy se nedotknou stávajících nosných konstrukcí. Dojde pouze k
vybourání některých stávajících nenosných příček. Nové příčky budou vyzděny z
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keramických příčkovek, nebo budou lehké prefabrikované namontované do stávajících
prostor. V rámci vestavby nového zařízení dojde k rekonstrukci podlah a obkladů v
prostorách vestavby sociálního zařízení. Připojení nových zařizovacích předmětů bude na
stávající rozvody vody a kanalizace, které jsou vedeny ve stěnách a v podlaze. Současně bude
proveden i nový rozvod elektro, vytápění a nucené odvětrání prostorů.
Za účelem rekonstrukce a následného využívání prostor Město navrhuje uzavřít
Smlouvu o investici do cizího majetku a o zřízení služebností a Smlouvu o výpůjčce a
spolupráci.
Příloha č. 6. - Návrh Smlouvy o investici do cizího majetku a o zřízení služebností
Příloha č. 7 - Půdorysy WC - nový stav ke Smlouvě o investici do cizího majetku a o zřízení
služeb
Příloha č. 8 - Zákres věcného břemena ke Smlouvě o investici do cizího majetku a o zřízení
služeb
Příloha č. 9. - Návrh Smlouvy o výpůjčce a spolupráci
Příloha č. 10. - Specifikace společných prostor a provozních místností ke Smlouvě o výpůjčce
a spolupráci
Příloha č. 11. - Půdorysy WC - stávající stav
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh Smlouvy o investici
do cizího majetku a o zřízení služebností a Smlouvu o výpůjčce a spolupráci v předloženém
znění.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 20
Usnesení přijato

12. Úprava organizační struktury v rámci děkanátu LF HK
Předkládá:
Zpracovala:

prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan fakulty
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

V rámci zajištění neustále se zvyšujících povinností ukládaných zákonnými
opatřeními či předpisy UK jsme nuceni přistoupit k navýšení počtu referentů ve dvou
oblastech činnosti (tj. personalistika, referent správního oddělení). Zároveň však průběžně
vyhodnocujeme agendy, které jsme personálně posílili v loňském roce a jejichž zajištění se
stabilizovalo, a snižujeme počet osob pro jejich pokrytí.
Změna se týká:
- vytvoření nového oddělení – zvažujeme název „Personální a mzdové oddělení“, zkr.
PMO
Zahrne referáty personální, PaM a kvalifikační rozvoj (dosud bylo součástí Správního
oddělení).
Dosavadní počet pracovníků: 3,5 úv. … nově 4,5 úv.
Zdůvodnění:
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Přistupujeme k vytvoření samostatného oddělení s vedoucím, který bude zajišťovat
řešení personálních a mzdových záležitostí včetně zastupitelnosti na uvedených referátech.
Zvýšení nákladů na činnost pracoviště:
Nárůst úvazku o 1,0 bude pokryt snížením úvazku ve stejné výši na SPRO (spisová
služba, k ukončení dosavadního úvazku dochází k 31. 5. 2018).
- přerozdělení činností mezi Správním (SPRO) a Ekonomickým oddělením (EO):
Zdůvodnění:
Referent pro veřejné zakázky bude přesunut z EO pod SPRO z důvodu návazností na
řešení smluv, nutnost úzké spolupráce ohledně právního posouzení dokumentů (smlouvy,
apod.)
zvýšení počtu referentů SPRO (pro vyřizování právních záležitostí) z úvazku 1,0 na
2,0:
Zdůvodnění:
Vzhledem k současné situaci (tj. nový Občanský zákoník, Zákon o VŠ včetně
účinnosti Správního řádu pro rozhodování v činnostech fakulty, součinnost při právním
posuzování personálních záležitostí zaměstnanců apod.) se ukázalo jako nezbytné zajistit na
fakultě právní posuzování dokumentů vznikajících na LF HK. Navíc nově od května 2018
platí povinnost dodržovat principy GDPR, jejichž koordinace byla přiřazena Správnímu
oddělení (přičemž návaznosti na informační systémy zajišťuje OVT). Zároveň se ve
spolupráci s dalšími pracovišti fakulty pokračuje v revizi a vydávání nových předpisů.
V současném obsazení není možné všechny úkoly obsáhnout.
Zvýšení nákladů na činnost pracoviště:
Zvýšení o 1,0 úv. bude znamenat náklad pro fakultu navíc, který se však jeví
v současné situaci kvůli zajištění činnosti fakulty jako nezbytný. Opatření rektora doporučuje
pro dohled nad GDPR na fakultách zajistit samostatným úvazkem. Podle této navrhované
úpravy bude činnost za SPRO zajišťovat právě nově zřizovaný referent Správního oddělení.
-

Z pohledu prostorového uspořádání bude činnost vykonávána v současných
kancelářích. Osamostatnění nového oddělení PMO proběhne v návaznosti na výběr vhodné
osoby na vedoucí pozici. Do té doby bude zachován současný systém řízení v personální a
mzdové činnosti.
Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse se zapojili prof. Červinková, tajemnice fakulty, děkan fakulty, prof.
Mareš, doc. Kučera, prof. Řezáčová, prof. Mičuda, doc. Špaček.
Prof. Mareš navrhl, zda nezřídit „tabulkovou komisi“, která by projednala počty pracovních
míst jak na pracovištích, tak i na děkanátu spolu s novým vedením fakulty.
Na dotaz doc. Kučery zda je známo, jak je to na ostatních fakultách s počtem pracovníků na
děkanátu odpověděla paní tajemnice: Každá fakulta řeší organizační strukturu děkanátu a
počty osob zajišťující agendy svým vlastním způsobem. Liší se způsob tvorby oddělení,
kompetence vedoucích, samozřejmě i působnost proděkanů. Personální obsazení děkanátů
fakult tedy není porovnatelné jednoduchým způsobem. Nicméně tajemnice lékařských a
dalších fakult mezi sebou komunikují a vyměňují si informace o způsobu zabezpečení agend,
aby měly informace pro srovnání vlastního nastaveného systému.
Na dotaz prof. Mičudy, zda by nebylo vhodné také hodnotit pracovníky na děkanátu,
tajemnice fakulty odpověděla, že toto existuje, že každý vedoucí děkanátu pravidelně provádí
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hodnocení svých podřízených pracovníků. Dále prof. Mičuda navrhl, zda by nebylo vhodné
zajistit na děkanátu „personální audit“. Na dotaz prof. Řezáčové jaké vzdělání by měl mít
nový referent Správního oddělení, tajemnice fakulty odpověděla, že by měl mít ukončené
vysokoškolské právnické vzdělání.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí organizační změny,
které proběhnou na děkanátu LF HK.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 54/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s navýšením počtu pracovníků
o úvazek 1,0 pro referenta Správní oddělení.
Pro: 0
Proti: 9
Zdrželo se: 10 Přítomno: 19
Usnesení nepřijato

13. Informace o vyhlášení voleb do akademické části Akademického senátu LF HK
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje na základě Čl. 3
Volebního řádu AS LF HK volby do akademické části AS LF HK pro období 2019 – 2022
(1. 2. 2019 - 31. 1. 2022).
Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8.00 h. do 15.00 h. v těchto dnech:
1. kolo ve středu 14. 11. 2018
2. kolo ve středu 28. 11. 2018
Pro zaměstnance teoretických ústavů sídlících v Šimkově ulici, Rehabilitační kliniky a
Kliniky pracovního lékařství je volebním místem zasedací místnost děkanátu.
Pro zaměstnance Ústavu lékařské biologie a genetiky, Ústavu lékařské biochemie a
zaměstnance z Fakultní nemocnice je volebním místem Výukové centrum LF HK v areálu ve
FN HK.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do
akademické části Akademického senátu LF HK 1. kolo voleb se uskuteční dne 14. 11. 2018 a
2. kolo dne 28. 11. 2018.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

14. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF HK.
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Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo AS LF HK o pravomoc jednat
po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo
po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

15. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
- Poděkoval za organizační zajištění jarního koncertu, který se uskutečnil dne 14. 5. 2018.
- Dne 15. 5. 2018 se konala ve Výukovém centru LF HK v areálu FN HK 64. konference
SVOČ.
- Zúčastnil se „Poslední přednášky 2018“, která se uskutečnila dne 1. 6. 2018, studentům
poděkoval za organizační zajištění.
- Zúčastnil se dne 4. 6. 2018 docentské promoce na UK.
- MEPHARED 2 – Připravovalo se stanovisko pro ÚOHS, proběhla schůzka s primátorem
Města HK, děkanem FaF HK a Ing. Brůnou ohledně stanoviska magistrátu ve sporu
s ATIP a dále proběhla schůzka s hejtmanem a děkanem FaF HK ohledně stanoviska kraje
k rozporu s územním rozhodnutím.
- Zúčastnil se jednání s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Vojtěchem a s premiérem Ing.
Babišem na téma připravovaného projektu k financování lékařských fakult.
- Informoval o bodech projednávaných na zasedání RKR dne 4. 6. 2018.
- V reakci na GDPR upravujeme webové stránky fakulty i naši Výroční zprávu o činnosti
za r. 2017.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Podklady k akreditaci studijního programu Zubní lékařství jsou v pořádku a jsou
postoupeny RVH.
- Připravuje se odpověď na připomínky RUK k akreditaci DSP Neurologie a DSP Veřejné
zdravotnictví.
- Poděkovala všem za dlouholetou a výbornou spolupráci a oznámila, že končí ve funkci
proděkanky pro výuku všeobecného lékařství (1. – 3. r.).
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a
výuku bakalářských programů
- Probíhají výběrová řízení k projektům Simulační centrum a Nábyteček.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Informoval o tom, že proběhly Dny UK v Itálii. Za naši LF HK se zúčastnil doc. Špaček
(přednosta Porodnické a gynekologické kliniky LF HK a FN HK). Italská strana projevuje
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o spolupráci zájem. Kontakty
https://www.cuni.cz/UK-9069.html

je

možné

vyžádat

přímo

u

doc.

Špačka.

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Připravují se atestační zkoušky v oboru Klinická biochemie, Hematologie a transfúzní
lékařství.
- Poděkoval všem přítomným a referentkám SVL za spolupráci v uplynulém období.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Poděkoval všem přítomným za spolupráci v uplynulém období a popřál všem příjemně
prožité letní prázdniny.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy
- Dne 31. 5. 2018 proběhla promoce absolventů DSP.
- Informoval o tom, že se účastnil semináře pro studenty 2. ročníku DSP, který byl věnován
prezentacím výzkumných a publikačních výsledků našich akademiků v těchto činnostech
úspěšných v průběhu posledních let.
- Vyšlo opatření rektora č. 19/2018 Manuál pro doktorské studium https://www.cuni.cz/UK-9064.html (účinnost 1. 6. 2018)
- Vyšlo opatření rektora č. 20/2018 Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování
studia v doktorském studijním programu - https://www.cuni.cz/UK-9065.html (účinnost 1.
10. 2018)
ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Poděkovala všem přítomným za spolupráci v uplynulém období.
- Sdělila, že je zpracovaný rozpočet neinvestičních výdajů pracovišť na rok 2018. Limity
budou pracovištím nastaveny v rámci Ekonomického informačního systému. Výpočet na
základě schváleného algoritmu bude poskytnut vedoucím pracovišť.
16. Informace z AS UK
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
- Ve stručnosti doplnil informaci prof. Krejska o projednávaných bodech na zasedání AS
UK, které se uskutečnilo dne 11. 5. 2018. AS UK schválil návrh dílčí změny Vnitřního
mzdového předpisu.
17. Informace z RVŠ
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
- Sdělila, že dne 17. 5. 2018 se uskutečnilo 2. zasedání Sněmu Rady VŠ kde byl mimo jiné
projednáván návrh Programu Rady VŠ pro funkční období 2018-2020, návrh změny
Statutu Rady VŠ a projednávali se ekonomické informace.
18. Různé
A) Revokace usnesení
Předkládá:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
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Děkan fakulty předložil návrh revokace usnesení, která byla přijata na minulém
zasedání AS LF HK dne 14. 5. 2018, a která se týkala zřízení společného pracoviště „Centrum
programu MEPHARED 2“ a zřízení fakultního pracoviště „Simulační centrum“.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 57/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil projednat návrh revokace
usnesení k bodu č. 10 - Zřízení společného pracoviště „Centrum programu MEPHARED 2“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové revokuje usnesení k bodu č. 10
Zřízení společného pracoviště „Centrum programu MEPHARED 2“ ze dne 14. 5. 2018 tak, že
usnesení nově zní:
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 58/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil návrh děkana o zřízení
společného pracoviště Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Lékařské fakulty v Hradci
Králové s názvem Centrum programu MEPHARED 2 (zkratka CPM2).
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 59/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil projednat návrh revokace
usnesení č. 40/2018 „AS LF HK schvaluje vznik Centra pro simulátory ve výuce jako
samostatné pracoviště LF“.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 19
Usnesení přijato
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové revokuje usnesení č. 40/2018 ze
dne 14. 5. 2018 tak, že usnesení nově zní:
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 60/2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana v souladu
s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení fakultního pracoviště Simulační centrum (zkratka SimCen) s účinností od
1. 6. 2018.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 19
Usnesení přijato

B) Termíny zasedání AS LF HK v zimním semestru 2018/2019
Předkládá:

Předsednictvo AS LF HK

Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání:
1. 10. 2018
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5. 11. 2018
3. 12. 2018
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS
LF HK v zimním semestru 2018/2019.

C) Uzavřená studovna č. 4 v budově Teoretických ústavů, Šimkova ul.
Předkládá:

Ghosh Akash

Předložil návrh na znovuotevření studovny č. 4 pro zahraniční studenty. Student
Ghosh Akash se chce ujmout role garanta. Navrhuje, aby měl klíče od místnosti, a poté bude
ručit za pořádek. Děkan požádal o písemné zpracování návrhu a poté budou nastavena
pravidla užívání. Bude to podobný model, který se osvědčil na Ústavu lékařské biofyziky.

D) Uzavřená kantýna v budově Teoretických ústavů, Šimkova ul.
Předkládá:

PhDr. David Kordek, Ph.D.

Vyjádřil nespokojenost nad tím, že je již delší dobu uzavřená kantýna v suterénu
budovy Teoretických ústavů, Šimkova ul.
Tajemnice fakulty vysvětlila současnou situaci okolo uzavřené kantýny.
Na závěr jednání poděkovala prof. Červinková jménem AS LF HK za dlouholetou a
kvalitní spolupráci panu děkanovi prof. Červinkovi a všem členům KD a popřála prof.
Manďákovi hodně pracovních úspěchů v jeho nové funkci děkana LF HK od 1. 9. 2018.

Zasedání skončilo v 17.30 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 1. 10. 2018 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF
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Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 4. 6. 2018
Usnesení č.
43/2018
44/2018
45/2018
46/2018
47/2018

48/2018

49/2018

50/2018

51/2018

52/2018
53/2018

54/2018
55/2018

56/2018
57/2018

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátora
doc. J. Kremláčka.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátora
PhDr. D. Kordka.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 4. 6. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 14. 5. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zrušení
volitelného předmětu Essentials of Applied Pediatrics and Infectious Diseases in
Childhood od ak. roku 2018/2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu
výuky předmětů Chirurgie od akademického roku 2018/2019 ve studijním
programu Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce dle přiloženého
návrhu.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci středoškolského
vzdělání (690,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní
programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení včetně poplatku za nostrifikaci středoškolského
vzdělání (690,- Kč) a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský
studijní program Ošetřovatelství pro rok 2019/2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s tím, že se bod
č. 9 - Návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - Doktorské
studijní programy v češtině a angličtině nebude projednávat a bude následně
předložen ke schválení členům AS LF HK „per rollam“.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření fakulty za rok 2017.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh Smlouvy
o investici do cizího majetku a o zřízení služebností a Smlouvu o výpůjčce a
spolupráci v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové nesouhlasí s navýšením
počtu pracovníků o úvazek 1,0 pro referenta Správní oddělení.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb
do akademické části Akademického senátu LF HK 1. kolo voleb se uskuteční
dne 14. 11. 2018 a 2. kolo dne 28. 11. 2018.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil projednat návrh
revokace usnesení k bodu č. 10 - Zřízení společného pracoviště „Centrum
programu MEPHARED 2“
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58/2018

59/2018

60/2018

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil návrh děkana o
zřízení společného pracoviště Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a
Lékařské fakulty v Hradci Králové s názvem Centrum programu MEPHARED 2
(zkratka CPM2).
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schválil projednat návrh
revokace usnesení č. 40/2018 „AS LF HK schvaluje vznik Centra pro simulátory
ve výuce jako samostatné pracoviště LF“.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové rozhodl na návrh děkana
v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, o zřízení fakultního pracoviště Simulační centrum
(zkratka SimCen) s účinností od 1. 6. 2018.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí organizační změny, které
proběhnou na děkanátu LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS LF
HK v zimním semestru 2018/2019.

List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
4th June 2018
Resolution No. AS FM in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
of doc. J. Kremláčka as the teller.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králove approves
44/2018
of PhDr. D. Kordka as the teller.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
45/2018
the meeting programme on 4th June 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
46/2018
the meeting records from 14th May 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
47/2018
with the cancellation elective subject Applied Pediatrics and Infectious
Diseases in Childhood for the academic year 2018/2019 for General Medicine
(in English).
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees of
48/2018
changing the Curriculum of Surgery for the academic year 2018/2019 for
General Medicine and Všeobecné lékařství.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees on
49/2018
announcement of entrance examinations in the master´s degree study
programmes Všeobecné lékařství and Zubní lékařství for the academic year
2019/2020 including the fee for recognition of the secondary school diploma
(CZK 690) and the conditions for admission and the number of students for
the first study year.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees on
50/2018
announcement of entrance examinations in the full-time bachelor´s study
programme Ošetřovatelství for the academic year 2019/2020 including the fee
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51/2018

52/2018
53/2018

54/2018

55/2018

56/2018

57/2018

58/2018

59/2018
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for recognition of the secondary school diploma (CZK 690) and the conditions
for admission and the number of students for the first study year.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove decides,
that the item No.9 of the agenda - Proposed conditions of admission for
2019/2020 - PhD study program in Czech and English - will not be discussed
at the meeting but will be put forward for the approval to the members of the
academic senate "per rollam".
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the Annual Economy Report of the FM-CU in 2017.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposal of the Contract on Investments to other legal body´s property and
enabling easements and on the Contract on a loan and cooperation in the
presented wording.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove did not
approve the increase in the number of working places by one place, full time
(1,0), for the position of an Administration department officer.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
calling an election to the Academic part of the Senate of MF. The first round
of the election shall be held on 14. 11. 2018 and 2nd round on 28. 11. 2018.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
that chairman’s board will be entrusted to act in the name of AS FM in Hradec
Králové during the summer holiday period.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
revocation of the item No.10 of the agenda - Establishing a common
workplace "The Centre of the Program MEPHARED 2"
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposal of the dean on establishing a common workplace of the Faculty of
Pharmacy in Hradec Králové and Faculty of Medicine in Hradec Králové The Centre of the Program MEPHARED2 (abbreviated - CPM2).
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
revocation of the resolution No.: 40/2018 "AS FMHK approves establishing a
common workplace the Center for Simulators as a separate workplace of the
faculty of medicine."
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
decided on the proposal of the dean and in compliance with provision 27,
section 1 letter a) of the law No. 111/1998 of the collection on universities as
subsequently ammended to establish a faculty workplace The Simulation
Center (abbreviated SicCen) with effect from June 1 2018.

AS FM acknowledges:
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into consideration
organization changes that shall happen at the dean´s office.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové acknowledges the dates of
AS meetings in the winter semester 2018/2019 .
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