Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 8. 6. 2020, čj.: UKLFHK/232171/2020.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

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.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Karásek Dominik
Kubová Karolína
Kutina Matěj
Lux Kristián

Mucha Martin
Novotný Vojtěch
Roubalová Michaela
Schmidt Jan, MDDr.

Omluveni:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
Anthabi Mohamad Ali

Hassan Alhassan Shakir Hassan
Olšáková Veronika
Petraš Pavel

Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
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 Petera, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Ing. Iva Frydrychová
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Bc. Jiří Černohorský
Ing. Pavla Sedlářová
PhDr. Olga Pitašová
Kateřina Fuxová

Ze 36 členů AS LF HK bylo při zahájení přítomno 21 členů AS LF HK (13
zaměstnanců, 8 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 9 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. 36/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory MUDr. M.
Vošmika a V. Novotného.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 21 Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS LF HK
Návrh programu:
Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení protokolů per rollam ze dnů 15. 4. 2020 a 13. 5. 2020
Informace z RVŠ
Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
7. Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – General Medicine a Dentistry
8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022 - Bakalářský studijní
program – Všeobecné ošetřovatelství – tříletá prezenční forma studia
9. Zrušení prázdných doktorských studijních programů
10. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2019
11. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2020
12. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na
kalendářní rok 2020
13. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2020/2021
14. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a
Univerzitou Karlovou
15. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
16. Sdělení děkana a proděkanů
17. Informace z AS UK
18. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 37/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 8. 6. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato
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4. Schválení protokolů ze dnů 15. 4. 2020 a 13. 5. 2020
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 38/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje protokoly o hlasování per
rollam ze dnů 15. 4. 2020 a 13. 5. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25 Usnesení přijato

5. Informace z RVŠ
Bez příspěvku.
6. Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá:

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeob. lékařství

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 45. místě
• uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
Bodové ohodnocení testu:
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů
+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2021
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.
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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.
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 870
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: Lékařská fakulta - Uchazeči o studium - Magisterské studium Přijímací řízení-magisterské 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.
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
820,- Kč
Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu na číslo účtu
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 15. 6. 2021
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2021
Diskuse:
Do diskuse ohledně částky administrativního poplatku 820,- Kč se zapojila prof. Červinková a
Ing. Faistová.
Do diskuse ohledně doplnění termínu podání přihlášky a termínu konání přijímací zkoušky se
zapojil doc. Kučera a Ing. Faistová.
Do rozsáhlé diskuse ohledně přijaté změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok
2020/2021 – přijetí na základě aritmetického průměru ze střední školy + bonifikace se
zapojili: doc. Kremláček, V. Novotný, děkan fakulty, doc. Koblížek, D. Karásek, Ing. Faistová,
prof. Langrová, prof. Krejsek, K. Kubová, prof. Červinková, prof. Mičuda, MUDr. Rejtarová.
Témata, která byla diskutována: zapracovat do podmínek přijímacího řízení pro další
akademické roky i postup a způsob přijímacího řízení při mimořádných situacích, rozložit
přijímací řízení do více dnů, situace o průběhu letošní přijímací řízení na ostatních lékařských
fakultách, předložení uchazečům k vyplnění např. Scio testy, dle studie je prospěch na střední
škole jedním z hlavních faktorů pro přijetí na vysokou školu, diskutovat o variantách
přijímacího řízení při mimořádných situacích.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 39/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2021/2022.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 2 Přítomno: 29 Usnesení přijato

7. Schválení podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 - Magisterské studijní
programy – General Medicine a Dentistry
Předkládá:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine a
Dentistry v jednotných termínech. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z
biologie, 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 General Medicine
na 1. až 105. místě
• umístění podle výsledného počtu získaných bodů pro program Dentistry
na 1. až 20. místě
• uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním
místě bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
Průběh: jednokolový
Forma: testy z biologie, somatologie (včetně základní latinské terminologie), fyziky a chemie
testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí
Hodnocení: testy (biologie, somatologie, chemie, fyzika)
80 bodů
Bodové ohodnocení testu:
správná odpověď:
+1 bod
žádná odpověď:
0 bodů
nesprávná odpověď:
- 0,25 bodu
Termín podání přihlášky: 30. 4. 2021
Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, podávají přihlášku pouze
elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce 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.
Termín přijímací zkoušky: 9. 5. 2021 – 12. 6.2021
Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :
820,- Kč
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Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu SWIFT:
CEKOCZPP, IBAN: CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var.
symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a 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 870
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: SWIFT: CEKOCZPP, IBAN:
CZ61 0300 0000 0002 1265 4030 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo
elektronické přihlášky, specifický symbol 83008.
Diskuse:
Do diskuse na téma ohledně způsobu letošního přijímacího řízení pro uchazeče do studijního
programu General Medicina a Dentistry se zapojil prof. Kuba a o počtu přijímaných
uchazečů se zapojil V. Novotný a děkan fakulty.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 40/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce pro rok 2021/2022.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022 - Bakalářský
studijní program – Všeobecné ošetřovatelství – tříletá prezenční forma studia
Předkládá:
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Přijímací zkouška pro prezenční bakalářský studijní program Všeobecné
ošetřovatelství proběhne jednokolově formou testu z biologie, somatologie a chemie v jednom
dnu pro všechny uchazeče.
Podmínky pro přijetí:
•

úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
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•
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).
Průběh:
Forma:
Hodnocení:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče
test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek
test 60 bodů

Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2021
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.
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 870
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: Lékařská fakulta - Uchazeči o studium - Bakalářské studium Přijímací řízení - bakalářské 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.
Administrativní poplatek:
Všeobecné ošetřovatelství:

820,- Kč

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu na číslo účtu
198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol: Identifikační číslo elektronické
přihlášky, specifický symbol: 83001.
Termín konání přijímací zkoušky: 23. 6. 2021
Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2021
Diskuse:
Do diskuse ohledně doplnění termínu podání přihlášky se zapojil doc. Kučera a Ing. Faistová.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 41/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro bakalářský studijní program Všeobecné
ošetřovatelství pro rok 2021/2022.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

9. Zrušení prázdných doktorských studijních programů
Předkládá:
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
V návaznosti na dopis č. j. UKRUK/312126/2019 zaslaný vedení fakult v listopadu
2019 jsme byli požádáni o nahlašování převodů studentů do nově akreditovaných studijních
programů. Zachování přehledu o tomto kroku napříč fakultami je důležité jednak z pohledu
akreditací, ale i studijní problematiky, například v souvislosti s diplomy pro absolventy
předmětných programů. RUK nás požádal o zaslání informace o proběhlých i plánovaných
převodech. Na LFHK se tento převod uskutečnil 1. 5. 2020.
V této souvislosti nám také připomínají možnost rušení původních „prázdných“
doktorských studijních programů tak, aby nedocházelo k souběhu starých studijních programů
a oborů (které jsou zpravidla již jen na dostudování) a nových studijních programů. Zrušit lze
ovšem pouze takové SP/SO, ve kterých již nejsou zapsáni žádní studující (tzn.
včetně studentů s přerušeným studiem). V případě, že ve starém SP/SO již nejsou zapsáni
žádní studenti a žádní studenti se do něj již nebudou zapisovat, lze podat žádost o zrušení
SP/SO, čímž se eliminuje souběh starých a nových SP/SO, včetně všech náležitostí (dva
garanti, dvě oborové rady atd.). Zrušení studijního programu dle § 12 odst. 1 písm. f) zákona
o vysokých školách projednává Vědecká rada UK, SP/SO je pak zrušen zveřejněním ve
veřejné části internetových stránek.
V příloze č. 3 je připraven dopis na RUK, ohledně zrušení starých programů
DSP.
Kolegium děkana návrh projednalo a schválilo dne 21. 5. 2020.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 42/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se zrušením starých
doktorských studijních programů dle přiložené žádosti a zrušení předložit na RUK.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

10. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2019
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Jako dokument, který zachycuje přehled aktivit a výsledků dosažených v loňském
roce, byla zpracována Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2019.
Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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V současné době se dokončuje kompletní grafická podoba, avšak text uváděný ve
zprávě je již připraven. Pro účely projednání předkládám tento text v příloze 4.
Po dokončení grafické podoby zprávy bude dokument zveřejněn na webových
stránkách fakulty, a to na adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocnizpravy/ .
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 43/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o činnosti
LF HK za rok 2019.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

11. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2020
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Návrh Rozvahy příjmů a výdajů na rok 2020, tedy rozpočet neinvestičních prostředků
fakulty, je uveden v příloze č. 5 a č. 6.
Návrh rozvahy projednalo kolegium děkana dne 21. 5. 2020.
Diskuse:
Do diskuse ohledně výdajů na provoz budov LF HK (budova Šimkova a budova Výukového
centra LF HK) se zapojil prof. Kuba a Ing. Frydrychová. Prof. Kuba vznesl dotaz proč jsou
výdaje na provoz budovy v ul. Šimkova v Hradci Králové jen o 1 400 tis. Kč vyšší než výdaje
na provoz budovy Výzkumného a výukového centra, když tato budova je vystavěna
v nedávném čase, tzn. je novější než budova v Šimkově ul.
Dodatečná odpověď Ing. Frydrychové:
Náklady na budově VaVC evidované odděleně na nákladovém středisku č. 87004 zahrnují
mzdové náklady zaměstnanců zabezpečujících provoz této budovy, a to z důvodu stanovení
základny pro výpočet podílu určeného k přefakturaci nákladů ve výši 50 % na
Farmaceutickou fakultu UK, která tuto budovu společně s pracovišti LF HK sdílí. Mzdové
náklady činily v roce 2019 cca 3 mil. Kč. Mzdové náklady zaměstnanců zabezpečujících
provoz budovy v ul. Šimkova jsou hrazeny z celofakultních prostředků, nejsou tedy účtovány
na nákladové středisko budovy v ul. Šimkova.
Údaje v tabulce (viz příloha č. 6, str. 6) jsou neporovnatelné, protože do součtu nákladů
budovy VaVC jsou zahrnuty mzdy, zatímco do ostatních budov nikoliv.
Dále bylo diskutováno o zajištění stravování v budově Šimkova (výdej obědů a bufet). Do
diskuse se zapojil doc. Kremláček, prof. Krejsek, doc. Kučera a děkan fakulty. Děkan fakulty
sdělil, že v tuto chvíli je vypsaná veřejná soutěž na nájem nebytových prostor za účelem
provozování stravovacích služeb. Připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci těchto
prostor. Pokud vše dopadne, nový provozovatel by mohl od 1. 10. 2020 otevřít jak výdejnu
obědů, tak i bufet. Děkan dále informoval, že dojde k navýšení hodnoty stravenek ze 70,- Kč
na 120,- Kč.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 44/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LF
HK na rok 2020 v navržené podobě.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato
Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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12. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF
HK na kalendářní rok 2020
Předkládá:
Zpracovala:

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

Na rok 2020 navrhujeme rozdělit na pracoviště finanční prostředky stejným
algoritmem jako v předcházejících letech. Celkový objem k rozdělení je stanoven na základě
obdržení příspěvku a dotací ze státního rozpočtu a po zpracování rozvahy příjmů a výdajů (tj.
rozpočtu neinvestičních prostředků) za fakultu, což je obdoba rozpisu příspěvku a dotací na
rok 2020 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy.
Pro zpracování limitů neinvestičních výdajů na pracoviště budou jako vždy použita
rozpočtová data k 31. 10. 2019. Pro rozdělení na jednotlivé ústavy a další pracoviště
navrhujeme následující algoritmus jeho výpočtu:
1) Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků podporu pracovišť s výukou
studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od
termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit
stejně jako v roce 2019 částku 10 000 Kč.
Po zjištění částky na podporu pracovišť s výukou doktorského studijního programu a jejím
odečtení od celkového limitu rozpočítat zbývající finanční prostředky dle bodu 2).
2) Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž, kde by zůstal
princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém
jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia.
Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka
navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížen poměrně rozpočet
klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 %
(na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi
ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické
pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou
přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených
hodin přednášek a cvičení,
c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na
počtu studentů (studentohodina).
Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného,
dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Nejsou určeny na úhradu
výdajů spojených s reprezentací fakulty (např. občerstvení). Při čerpání přidělených zdrojů
je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty, a to zejména s ohledem na zákon o zadávání
veřejných zakázek, zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o finanční
kontrole a další vnitřní předpisy. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho dodržení
odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení limitu
čerpaných prostředků bude o stejnou částku krácen příděl v následujícím kalendářním roce.
Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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V případech, kdy přidělený limit finančních prostředků nebude čerpán v plné výši a jeho
nevyčerpaný zůstatek činí nejméně 10 000 Kč (včetně), může vedoucí pracoviště požádat o
přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2020. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady stejně jako nevyčerpané
neinvestiční prostředky do výše 10 000 Kč. Investiční prostředky, pokud nejsou čerpány,
pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních prostředků je
v pravomoci daného pracoviště s ohledem na strategické cíle fakulty, podmínkou je však
schválení žádosti obsahující podrobný popis investičního záměru Akademickým senátem
LF HK ve stanoveném termínu.
Návrh tohoto postupu projednalo na svém zasedání kolegium děkana dne 4. 6. 2020.
Diskuse:
Doc. Kučera vznesl připomínku k návrhu na postup pro výpočet limitů neinvestičních
prostředků pro pracoviště LF HK. Požádal vedení fakulty, aby před příštím schvalováním
limitů neinvestičních prostředků na pracoviště byl v podkladech pro AS LF HK uveden přesný
algoritmus výpočtu těchto limitů (vzorec výpočtu).
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 45/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výpočet
limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2020 v předloženém znění.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

13. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2020/2021
Předkládá:
Zpracovala:

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

V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny
za výuku zahraničních studentů, navrhujeme zachovat stejnou výši jako v předchozích letech.
Pro informaci: částka se měnila s AR 2013/2014 (do té doby byla částka za přednášky
500 Kč/hod.)
Pro AR 2020/2021 doporučujeme zachovat výplatu odměn za výuku v AJ ve stejné
výši jako v roce 2019/2020.
Přednáška
Cvičení

600,- Kč
300,- Kč

za jednu hodinu
za jednu hodinu x koeficient => max. 15 studentů
ve skupině
Zkouška
300,- Kč za jednoho studenta
Státní zkouška
1 000,- Kč za jednoho studenta
Praxe
250,- Kč za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů
na 1 učitele a 3 hodiny denně
Praxe 5. ročník stomatologie
750,- Kč na 1 studenta a 1 týden
Praxe 6. ročník všeobecný
750,-- Kč na 1 studenta a 1 týden
Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 35,8 %.
Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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Návrh tohoto postupu projednalo na svém zasedání kolegium děkana dne 4. 6. 2020.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu pro výplatu
odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický rok 2020/2021
v předloženém znění.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 29 Usnesení přijato

14. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a
Univerzitou Karlovou
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 8. 2019 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Předmětem dodatku je úprava smluvního vztahu vyvolaná v průběhu realizace
projektu MEPHARED 2, viz přiložené Vysvětlení.
Smlouva byla projednávána a následně odsouhlasena Právním odborem Rektorátu
Univerzity Karlovy.
Po projednání v AS LF HK bude předloženo k projednání v AS FaF UK a následně
k projednání v AS UK a ve Správní radě UK.
Přílohy:
Č. 7. Text návrhu dodatku
Č. 8. Vysvětlení
Č. 9. a č. 10 Grafické přílohy
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal návrh předloženého Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2019 mezi Bogle Architects s. r. o. a Univerzitou
Karlovou v Praze a souhlasí s jeho uzavřením.
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 30 Usnesení přijato

15. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
Předkládá předsednictvo AS LF HK
Podobně jako v předchozích letech žádá předsednictvo o pravomoc jednat po dobu
prázdnin jménem AS LF HK.

Zápis z jednání AS LF HK dne 8. 6. 2020
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 48/2020
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo
po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 30 Usnesení přijato
16. Sdělení děkana a proděkanů
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Poděkoval všem studentům, kteří se dobrovolně podíleli na pomoci nejen v lékařských
zařízeních, ale i všude tam, kde bylo třeba.
- Ve stručnosti shrnul opatření, která byla přijímána na LF HK ohledně koronavirové
nákazy, nejen na děkanátu, ale i na ostatních pracovištích (práce z domu, alternativní
formy výuky, změněný režim zkoušení atd.). Od 8. 6. 2020 došlo k obnovení
standardního provozu pracovišť a plnění pracovních úkolů zaměstnanců za
přítomnosti na pracovišti v běžném režimu.
- Seznámil přítomné se zásadními důvody, které vedly ke změně podmínek přijímacího
řízení pro akademický rok 2020/2021. Epidemiologická situace a mimořádná opatření
neumožnili fakultě konat dne 15. 6. 2020 přijímací řízení za původně vyhlášených
podmínek. Zajištění standardního, kontaktního přijímacího řízení formou písemných
testů bylo za danou situaci nemožné. Fakulta tedy využila svého práva daného
zákonem a stanovila nové podmínky přijímacího řízení. Povinností fakulty je zajistit
studium, a tak po dlouhém zvažování zvolila přijetí na fakultu na základě
aritmetického průměru všech známek a bonifikace za aritmetický průměr
z profilových předmětů. Toto řešení vyvolalo u uchazečů a u rodinných příslušníků
nejen kladné, ale i záporné reakce. Probíhá komunikace s médii a na sociálních sítích.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili a své názory na změnu podmínek přijímacího řízení pro
akademický rok 2020/2021 vyjádřili: MUDr. Havel, prof. Pudil, prof. Kuba, prof.
Červinka, doc. Koblížek, prof. Krejsek, děkan fakulty. Z diskuse vyplynulo, že tato
změna byla reakce na danou aktuální situaci, přijímací řízení pro další akademický
rok proběhne standardním způsobem. Do budoucna by bylo dobré, aby fakulta byla na
tyto mimořádné epidemiologické situace připravena, i když v tuto chvíli je těžké
předvídat závažnost a rozsah možných dalších krizových situací.
Do diskuse ohledně hodnocení alternativní elektronické výuky za jednotlivá
pracoviště, která probíhala v době mimořádných opatření, se zapojili D. Karásek,
děkan fakulty, doc. Kučera, V. Novotný, prof. Krejsek a prof. Langrová. Z diskuse
vyplynulo, že se takové hodnocení na fakultě připravuje. Děkan informoval, že se touto
otázkou bude zabývat i Kurikulární komise. Na RUK vzniká nová jednotná platforma
pro srovnatelné hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Ve stručnosti se vyjádřil ke koronavirové nákaze.
- Proběhly zkoušky po kmeni (pediatrický a gynekologicko-porodnický) a atestační
zkoušky v oboru Pneumologie a ftizeologie.
- Poděkoval všem garantům oborů za zajištění zdárného průběhu kurzů, které se
pořádali distančně.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Informoval o stavu řešení ERDF projektů CF a ERDF II.
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Informoval o stavu řešení komplementárního celouniverzitního projektu ESF II,
jednání o nastavení spolupráce s Centrem podpory moderních výukových metod
(CPMV).
Informoval o distanční výuce a zkoušení. V LMS Moodle byly zveřejněny podrobné
návody k použití pro učitele i studenty (MS Teams, Adobe Connect).

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Informoval o aktuální situaci s přijímacím řízením. Zatím je zaplaceno 68 depozitů (62
GM a 6 D). 12. 6. 2020 proběhne přijímací řízení on-line pro cca 200 uchazečů, další
budou následovat v průběhu letních prázdnin.
- Informoval o nejasné situaci s vízovými uchazeči a jejich případné on-line výuce od 1.
10. 2020.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
- RVH UK schválila návrh pro akreditaci Všeobecného lékařství na 10 let.
- Dne 28. 5. 2020 se konala 66. SVOČ. Zásluhou doc. Stoklasové a pracovnic
Studijního oddělení děkanátu proběhla standardní prezenční formou ve Výukovém
centru LF HK.
- Ve dnech 16. 7., 21. 7. a 22. 7. 2020 se uskuteční promoce. S ohledem na současná
vládní opatření bude nutné učinit výjimky při pořádání promocí dle omezení účinných
k danému datu. Omezení zasáhne do průběhu ceremonie, do počtu představitelů
fakulty v talárech i do počtu osob, které absolventům gratulují.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Rektorát otevřel nový projet „Charles abroad“. Jeho podstatou je syntéza informací o
možnostech zahraničních pobytů a přijímajících fakultách, včetně informací a
poznatků našich studentů.
- Byly vyhlášeny miniprojekty v rámci aliance 4EU+. Jedná se o financování menších
projektů na podporu výuky včetně DSP.
- Byl založen Travel Fund s Universitou Curych na podporu spolupráce.
- Byly vypsány projekty na spolupráci s Universität des Saarlandes a s Univerzitou
Heidelberg.
- Byla vyhlášena mimořádná výzva pro česko-bavorské grantové projekty zaměřené na
pandemii covid-19 a digitální formáty ve vědě a výuce.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Informoval o počtu uchazečů do DSP pro akademický rok 2020/2021.
- Informoval o současných trendech a úkolech ve výuce studentů DSP.
- Bude vyhlášeno Dodatečné přijímací řízení do DSP pro AR 2020/2021.
- Probíhají jednání o možnostech zavedení studijního oboru porodní asistentka
v bakalářském studijním programu.

17. Informace z AS UK
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Dne 29. 5. 2020 se uskutečnilo zasedání AS UK. Mimo jiné byly projednávány tyto
body:
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Digitální výuka bude UK výrazně podporována, a to i pro období po epidemii. Na UK
proběhne sledování kvality distančního/digitálního vzdělávání, budou jednotlivé
varianty pro akademiky, pro studenty i pro administrativu.
Poděkování rektora všem aktivním studentům LF fakult a Pedagogické fakulty UK za
jejich dobrovolnickou práci v době epidemie.
Zahraniční výuka UK zpočátku na podzim bude probíhat nejspíše distančně
(bezkontaktně).
Odložení tvorby Strategického plánu UK.
Méně přihlášek na UK (o nízké jednotky procent).
Promoce fakult UK proběhne (lehce modifikovaně) od počátku července 2020 a
3.7.2020 budou vydávány docentské dekrety.
Novela zákona 130 o vědě – probíhá projednávání v Parlamentu vč. připomínek UK.
Probíhá hodnocení vědy na Karlově Univerzitě – 15.6.2020 proběhne kulatý stůl
hodnotící vědu na UK (klesl počet rizikových projektů, logicky klesla mobilita, bude
zvýšena její podpora i za pomoci organizací jako je UNICEF).
Pokračují procedurální věci stran nových staveb v rámci UK: LF Plzeň, Fakulta
sociálních věd UK, Fakulta Humanitních studií UK.
Jednání rektora se jednotlivými členy české vlády – prostředky pro vědu a školy
údajně nebudou pro rok 2020 nijak kráceny (zatím bylo uvolněno 90 % plánu). Co
bude stran financí v roce 2021, však nyní vůbec nevíme.
Hospodaření UK – jsou určité výpadky ze ziskových aktivit, některé méně nezbytné
věci (například sport, ubytování) budou lehce utlumeny. UK má poměrně dostatečné
finanční rezervy (tyto finance však „stojí“, nemanipuluje si s nimi, jde celkem o více
jak 2 miliardy). UK se bude do jisté míry bránit nové aktivitě státu, který chce na tyto
finance „sáhnout“, plán UK je tedy s financemi centrálně pracovat („aby neležely na
účtech, ale obíhaly“).
GAUK zůstane zachován. Zůstane zachován tzv. IGRAČEK pro nejlepší
doktorandy. SVV zůstane, nicméně finanční prostředky bude asi potřeba pořádně
alokovat, dle úspěšnosti.
Otázka na MEPHARED II byla otevřena na cílenou otázku zástupců LF HK (tedy
projekt dostavby nového Kampusu UK v HK) – ze strany HK musí na UK
přijít územní rozhodnutí (jako první nezbytný krok). Pokud následně (ještě v roce
2020) náměstek MŠMT Velčovský zjistí, že nějaký jiný z EU podporovaný projekt
nebude v pořádku (neboli bude předčasně ukončen), tak bude těch 100-150.000.000
Kč potřebných na definitivní přípravu projektu dostavby hradeckého KAMPUSU
možná přesunuto z MŠMT do HK. Pokud ne, bude další práce na projektu "zmrazena"
- tedy přesunuta na rok 2021.
Rektorovo sdělení o hospodaření UK uvedeném ve Výroční zprávě za rok 2019 (VZ
2019) byl přibližně 62.000.000 Kč – čistý zisk UK (po zdanění). Auditorská zpráva
UK skončila se závěrem BEZ ZÁVAD. Navíc žádná fakulta UK v roce 2019
neskončila ve ztrátě. Ekonomická komise jednomyslně schválila VZ 2019. Novým
(zatím zastupujícím) kvestorem UK chce pan rektor jmenovat kolegu pana JUDr.
Tomáše Horáčka (výběr provedl pan rektor, který ho nyní velmi chválil, chvála i
z Ekonomické komise). Hlasování o něm proběhne příště.
Rektorovo sdělení týkající se podpory studentů – STIPENDIA i podpora
UBYTOVÁNÍ zůstávají stejné i pro následující rok 2020/2021.
Prorektorka (prof. Wildová) – vyzývá k podpoře dotazníkového šetření o kvalitě
výuky STUDENTY a ABSOLVENTY (za rok 2018/2019). Snaha o budoucí unifikaci
tohoto šetření v rámci celé UK.
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RŮZNÉ – Etická komise Národohospodářské fakulty VŠE veřejně napadla Etickou
komisi (EK) FF UK a univerzitní EK UK (stran zpochybnění plagiátorské aféry
profesora Martina Kováře).

Vojtěch Novotný
Ve stručnosti seznámil přítomné se záležitostmi, kterými se zabývá studentská komora
AS UK (např. přetrvávající nekomunikace Kolejí a menz se studenty, nová koncepce SVV).
Diskuse:
Do diskuse ohledně finančních prostředků z projektů GAUK a SVV se zapojili V. Novotný,
prof. Mičuda, prof. Červinka, doc. Kaška, prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Kremláček.
18. Různé
Bez příspěvku.

Zasedání skončilo v 17.07 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 5. 10. 2020 ve 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 8. 6. 2020
Usnesení č.
36/2020
37/2020
38/2020
39/2020

40/2020

41/2020

42/2020

43/2020
44/2020
45/2020

46/2020

47/2020

48/2020

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory
MUDr. M. Vošmika a V. Novotného.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 8. 6. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje protokoly o
hlasování per rollam ze dnů 15. 4. 2020 a 13. 5. 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské
studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství pro rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterské
studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce pro
rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro bakalářský
studijní program Všeobecné ošetřovatelství pro rok 2021/2022.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí se zrušením
starých doktorských studijních programů dle přiložené žádosti a zrušení
předložit na RUK.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o činnosti LF HK za rok 2019.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů
a výdajů LF HK na rok 2020 v navržené podobě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2020
v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje návrh postupu
pro výplatu odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický
rok 2020/2021 v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové projednal návrh
předloženého Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2019 mezi Bogle
Architects s. r. o. a Univerzitou Karlovou v Praze a souhlasí s jeho uzavřením.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby
předsednictvo jednalo po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) in Hradec Králové
8th June 2020
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
36/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
of MUDr. M. Vošmik and the student V. Novotný as the tellers.
37/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the meeting programme on 8th June 2020
38/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
records of the per-rollam voting from April 15 and May 13.
39/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees on
announcement of entrance examinations in the master´s degree study
programmes Všeobecné lékařství and Zubní lékařství for the academic year
2021/2022 including the conditions for admission and the number of students
for the first study year.
40/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees on
announcement of entrance examinations in the master´s degree study
programmes General Medicine and Dentistry for the academic year 2021/2022
including the conditions for admission and the number of students for the first
study year.
41/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees on
announcement of entrance examinations in the bachelor´s study programme
Všeobecné ošetřovatelství for the academic year 2021/2022 including the
conditions for admission and the number of students for the first study year.
42/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Králové agrees to
cancel the old doctoral study programs according to the attached application
and submit the cancellation to the RUK.
43/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
Annual Report on FMHK Activities for 2019.
44/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the ballance sheet and income statement fo FM in HK for 2020 in its suggested
form.
45/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the procedure which has been proposed for calculating the non-investment
portion of a budget for individual departments of FMHK without any
reservation.
46/2020
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the proposed schema of distributing benefits for teaching and instructing in
English for the year 2020/2021 without any reservation.
47/2020
AS of FM in HK has discussed the submitted Addendum No. 3 to the Contract
agreement dated August 2, 2019 between Bogle Architects s.r.o. and Charles
University Prague and agrees with its concluding.
48/2020
AS FM in Hradec Králové agrees that chairman’s board will be entrusted to
act in the name of AS FM in Hradec Králové during the summer holiday
period.
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