Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 13. 4. 2015

Přítomni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.

Zdeněk Bureš, Ing.
Josef Borovka
Kevin Kuan Boon Sen
Aneta Matulíková
Vlastimil Mazura
Omluveni:

Tomáš Peták
Eva Sedláková
Jan Šenfeld
Zlatuše Hýsková

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Neomluveni:

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Mgr. Alžběta Filipová

Natálie Dušková
Hosté:

Marie Holubek

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Mgr. Dana Vaňková

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Macourková
Ing. Eva Faistová
Ing. Miroslava Paterová
PhDr. Olga Pitašová, Ph.D.
Ing. Luboš Hlavatý
Ing. Jiří Špulák
Ing. Miroslav Rydval
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Tomáš Kazda

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 24 členů AS LF (16 zaměstnanců, 8
studentů). V průběhu jednání se dostavili další 4 členové AS.
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.
2. Určení skrutátorů
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 14/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. E.
Rudolfa a E. Sedlákovou.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 24
Usnesení přijato
3. Schválení programu zasedání AS
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení skrutátorů
Schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 2. 3. 2015
Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2015
Návrh rozpočtu investičních prostředků LF HK (tj. FRM) pro rok 2015
Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2015
8. Informace o mzdových prostředcích pro výuku zahraničních studentů na akademický rok
2014/2015
9. Informace o změnách v organizaci práce pracovišť zajišťujících administrativu a správu
LF HK
10. Univerzita 3. věku na LF HK
11. Žádost o převedení úvazku 2,0 SŠ na 1,0 VŠ na Ústavu lékařské biologie a genetiky
12. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Hradci Králové - výstavba
13. Návrh komise pro výpočet tabulkových míst v prezenčním studiu oboru Všeobecná sestra
14. Sdělení děkana a proděkanů
15. Informace z AS UK
16. Informace z RVŠ
17. Různé
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 15/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS
LF dne 13. 4. 2014.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 2. 3. 2014
Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni
členové AS LF předem.
Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 16/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS
dne 2. 3. 2015.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 25
Usnesení přijato
5. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Příjmová část
Příjmová část rozpočtu zahrnuje příjmy ve formě příspěvku ze státního rozpočtu,
dotace ze státního rozpočtu a příjmy získané vlastní činností, především z výuky zahraničních
studentů v anglickém jazyce.
V roce 2015 zůstala metodika poskytování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na
univerzitu až na menší výjimky stejná jako v předcházejícím roce. Při rozdělování příspěvku
ze státního rozpočtu bylo na UK postupováno dle schválených „Principů rozdělování státní
neinvestiční dotace na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015“. Principy jsou stejně jako
vlastní rozpis na fakulty vždy schvalovány v rozšířeném kolegiu rektora a následně
univerzitním akademickým senátem.
Principy rozdělování příspěvku a dotací pro rok 2015 pro naši fakultu představují
v hlavních bodech:
- příspěvek na vzdělávací činnost se rozděluje na normativní část A, na absolventskou část
(ukazatel B) a ukazatel kvality K
- normativní část příspěvku vychází tradičně z normativního počtu studentů (7,5 %
ukazatele) a koeficientů náročnosti studia (92,5 % ukazatele), kdy koeficienty náročnosti
studia zůstaly zachovány
- srovnatelný dílčí normativ na studenta činí v roce 2015 dle rozpisu 21 741 Kč, zatímco
v roce 2014 činil 19 345 Kč, v roce 2013 pak 18 161 Kč, v roce 2012 to bylo 17 481 Kč a
v roce 2011 představoval normativ 18 074 Kč (tento ukazatel je však v jednotlivých letech
mírně pozměňován, např. v roce 2015 jsou zahrnuty bonifikace i za studenty samoplátce,
v předchozím roce to byli samoplátci v kategorii DSP)
- doktorské studijní programy byly zohledněny bonifikací – koeficientem 1,25 stejně jako
v roce 2014
- součástí příspěvku na vzdělávací činnost je příspěvek za normativní počet absolventů
DSP, absolventů-samoplátců a za průměrný úvazek zahraničních učitelů – ukazatel B,
když u těchto počtů byla stanovena základní bonifikace ve výši 100 tisíc Kč.
- příspěvek na vzdělávací činnost doplňuje dále tzv. ukazatel kvality, do něhož je
zohledňován vědecký výkon (RIV body), účelové prostředky VaV, vlastní příjmy, počty
docentů a profesorů, cizinci, studenti samoplátci a mobilita (výjezd a příjezd). V roce
2015 byl v tomto ukazateli zrušen vliv zaměstnanosti absolventů.
- institucionální podpora výzkumu a vývoje se celkově proti roku 2014 snížila o 7,5 mil.
Kč. Jsou to dotace na projekt PRVOUK, specifický vysokoškolský výzkum a položku
údržby nemovitého majetku, která byla v minulých letech uváděna jako odpisy majetku.
Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015

3 z 20

-

institucionální podpora specifického vysokoškolského výzkumu byla rozdělena stejně
jako v minulém roce formou soutěže.

Na vzdělávací činnost včetně kategorie údržby nemovitého majetku, která má stejné
podmínky čerpání jako dřívější odpisy majetku, získala fakulta pro rok 2015 celkem
130 520 tisíc Kč, což je proti roku 2014 o 8 798 tisíc Kč více.
Institucionální prostředky na specifický vysokoškolský výzkum, které fakulta získala
ve vnitřní soutěži UK, se proti roku 2014 snížily o 878 tisíc Kč na celkových 4 800 tisíc Kč.
Tyto zdroje jsou vázány na jednotlivé projekty specifického vysokoškolského výzkumu.
Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje činí na rok 2015 celkem
39 772 tisíc Kč, což je o 6 678 tisíc Kč méně než v minulém roce. Z toho je vázáno 37 976
tisíc Kč na Program rozvoje vědních oblastí UK – PRVOUK.
Dalšími zdroji neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu budou v roce 2015
účelově určené prostředky na stipendia studentů DSP, prostředky GAUK apod. Prostředky na
projekty výzkumu a vývoje či jiné zdroje, které nejsou ve zdrojích uvedeny, nebyly v době
zpracování rozpočtu známé, výsledek fakulty však nemohou ovlivnit, neboť zdroje se rovnají
vždy výdajům. Totéž se týká projektů z fondů EU, kde zdroje a výdaje budou zúčtovány až na
základě monitorovacích zpráv.
V oblasti příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na rok 2015 se tak jeví celkově
finanční situace fakulty ve srovnání s rokem 2014 příznivě, neboť fakulta získala o 1 226 tis.
Kč více.
V následující tabulce je uvedeno porovnání zdrojů roku 2014 a v roce 2015.

Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015

4 z 20

Porovnání rozpisů příspěvku a dotací ze SR
Položka

normativní vzdělávací činnost A
počet absolventů samoplátců, ø úvazek B
počet absolventů DSP B
ukazatel K

Příspěvek na vzdělávací
činnost bez odpisů celkem
odpisy majetku na vzdělávací činnost
prostředky na údržbu nemovitého majetku
Příspěvek na vzdělávací činnost
včetně odpisů

2015

2014

Rozdíl

94 394 181,00
5 728 300,00
1 200 000,00
26 343 691,00

74 233 624,00
10 925 389,00
4 300 000,00
23 569 969,00

20 160 557,00
-5 197 089,00
-3 100 000,00
2 773 722,00

127 666 172,00

113 028 982,00

14 637 190,00

8 693 394,00

-8 693 394,00
2 853 972,00

121 722 376,00

8 797 768,00

4 580 703,00

2 853 972,00

130 520 144,00

odpisy majetku na institucionál. výzkum
prostředky na údržbu nemovitého majetku
IP VaV včetně PRVOUK
bonifikace společných programů PRVOUK
specifický výzkum

1 735 723,00
37 976 129,00
59 915,00
4 800 000,00

41 868 884,00
16 000,00
5 678 000,00

-4 580 703,00
1 735 723,00
-3 892 755,00
43 915,00
-878 000,00

Dotace na VaV

44 571 767,00

52 143 587,00

-7 571 820,00

175 091 911,00

173 865 963,00

1 225 948,00

Celkem NIV dotace na rok

Další zdroje neinvestičních prostředků jsou ve vlastní činnosti fakulty, jejichž
nejvýznamnější položkou je stejně jako v minulých letech příjem za výuku zahraničních
studentů – samoplátců. Tento zdroj příjmů fakulty bude již stagnovat, změny ve výši
vybraných prostředků za školné budou ovlivněny jen vlastním počtem studentů, počtem
studentů, kteří ukončí studium nebo kteří opakují ročník za ½ školného. K navýšení by mohlo
dojít pouze v případě rozšíření výuky o další skupinu studentů.
V tabulkové části jsou uvedeny další zdroje např. příjmy za přijímací řízení, přípravný
kurz, předpokládané tržby jednotlivých ústavů apod.
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Předpokládané zdroje neinv estičních prostředků na rok 2015
Návrh
rozpočtu na
rok 2015

Skutečnost
za rok
2014 v Kč

Skutečnost
za rok
2013 v Kč

Příspěvek MŠMT na vzděl. činnost vč. odpisů
Účelové prostředky na projekty vč. MEPHAREDu,
EU, spoluřeš. projektů, fondů a vratek do SR
Institucionální prostředky na vědu a výzkum
z toho: dofinancování PRVOUK včetně FÚUP
Specializační vzdělávání lékařů vč. FÚUP, vratek
Krácení příspěvku - MEPHARED, MOTUL vč.fondů
Dotace na opravy ISPROFIN - obklady budovy

136 364 144,00

128 473 115,00

128 587 605,00

42 519 418,33
36 771 767,00
34 976 129,00
5 127 000,00
0,00
0,00

78 569 678,44
39 830 193,00
35 215 341,00
3 961 750,00
-14 390 548,00
0,00

64 473 538,00
48 895 676,00
42 670 518,00
3 411 000,00
-703 329,00
1 359 011,50

Prostředky získané za výuku zahr. studentů
Úroky z běžných účtů
"Papírové výnosy" - odpisy z dotací
Tržby za přijímací řízení a přípravný kurz
Ostatní tržby včetně podílu FN na provozu knihovny
Příjmy z darů a fondů
Přefakturace nezpůsobilých nákladů MEPHARED
Kurzy specializačního vzdělávání lékařů
Tržby ústavů, klinik, OVT a knihovny

99 500 000,00
500 000,00
20 000 000,00
2 100 000,00
2 854 295,00
4 000 000,00
975 000,00
700 000,00
1 800 000,00

99 432 931,98
556 491,52
19 214 604,00
2 067 988,20
2 971 803,19
3 944 197,80
1 001 131,30
705 536,00
1 446 240,38

98 540 176,04
685 539,37
21 021 938,00
2 080 630,92
2 948 643,55
3 535 283,09
780 148,00
701 077,00
1 666 051,36

800 000,00

884 682,99

790 081,48

0,00

-1 092 242,00

-2 103 479,00

C e l k e m zdroje

354 011 624,33

367 577 553,80

376 669 591,31

C e l k e m výdaje

354 011 624,33

367 234 846,07

373 598 828,36

0,00

342 707,73

3 070 762,95

Doplňková činnost
Daň z příjmů za předchozí kalendářní rok

+ Zisk, - ztráta

Výdajová část
Výdajová část rozpočtu fakulty na rok 2015 je koncipována tak, aby byly pokryty
všechny nezbytné provozní výdaje včetně mzdových prostředků.
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Rozpočet neinv estičních v ýdajů na rok 2015
v Kč

Návrh
rozpočtu na
rok 2015

Skutečnost
za rok
2014 v Kč

Skutečnost
za rok
2013 v Kč

Osobní náklady celkem
Údržba majetku
Energie - plyn, elektřina, voda, topení
Další služby
Stipendia celkem
Odpisy majetku pořízeného z FRIMu
Odpisy majetku pořízeného z dotací
Náklady na přijímací řízení, přípravný kurz a podíl
na výuce tělesné výchovy na FaF
Režie z projektů a ekonomických činností
Ostatní režijní náklady (včetně vukového centra
a budovy Na Hradě)
Lékařská knihovna
Oddělení výpočetní techniky
Ústavy, kliniky a další pracoviště LF vč. RILu
Ostatní celofakultní potřeby
z toho: náklady na specializační vzdělávání
MEPHARED - dokrytí neinv. výdajů
MEPHARED - provoz, přemístění prac.
MOTUL - dokrytí neinv. výdajů
Realizace dlouhodobého rozvoje LF
Rezerva na provoz
Posílení VaV fakulty

170 000 000,00
3 882 000,00
7 400 000,00
6 989 000,00
7 872 000,00
6 500 000,00
20 000 000,00

166 453 975,74
2 862 510,15
7 257 075,28
3 936 448,89
8 079 108,00
5 200 607,00
19 214 604,00

149 381 278,15
4 814 477,02
8 092 107,86
3 852 688,12
6 979 809,00
5 583 136,00
21 021 938,00

2 600 000,00
-4 500 000,00

2 453 514,55
-5 805 054,88

2 491 138,68
-6 733 045,57

4 000 000,00
2 620 384,00
2 282 000,00
7 300 000,00
13 438 445,00
4 777 000,00
1 950 000,00
4 100 000,00
0,00
0,00
3 586 610,00
1 735 723,00

3 230 795,06
2 153 654,29
2 096 977,02
6 389 752,07
7 780 371,39
4 366 649,39
2 037 573,86
48 539,29
249 844,79
0,00
0,00
4 448 812,00

3 521 069,17
2 092 563,43
2 156 888,87
6 968 659,79
8 353 648,33
2 965 714,99
1 559 296,00
0,00
0,00
14 360 000,00
2 470 153,00
6 110 587,00

Škola celkem

255 706 162,00

235 753 150,56

241 517 096,85

16 000 000,00

14 644 062,77

13 504 769,75

4 000 000,00

3 944 197,80

3 535 283,09

Ř. Položka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Výdaje na výuku zahraničních studentů
Čerpání a tvorba darů, fondů
Doplňková činnost
Projekt PRVOUK včetně FÚUP
Granty, výzkumné záměry a jiné projekty
C e l k e m výdaje

750 000,00

752 517,50

635 533,67

34 976 129,00

35 215 341,00

42 670 518,00

42 579 333,33

76 925 576,44

71 735 627,00

354 011 624,33

367 234 846,07

373 598 828,36

1) Osobní náklady – v celkovém objemu je zohledněn nárůst mezd ve výši o 2,07 %, a to
v absolutním objemu mzdových prostředků. Bude tak zajištěn další nárůst průměrných
výdělků zaměstnanců fakulty nad rámec změny tarifů, která byla provedena k 1. 1. 2014.
Do celkového objemu osobních nákladů jsou dále zahrnuty příslušné odvody na sociální a
zdravotní pojištění, tvorba sociálního fondu, zákonné pojištění zaměstnanců (pracovní
úraz či nemoc z povolání) a náhrady v pracovní neschopnosti. Výše tvorby sociálního
fondu byla stanovena stejně jako v minulém roce v minimální výši 1,3 % z vyplacených
mezd za předcházející kalendářní rok, tj. 2014. Objem sociálního fondu je dostatečný pro
příspěvky na životní či důchodové pojištění, příspěvky na obědy zaměstnanců a případné
další tituly, které bude možné v dalším období poskytovat zaměstnancům fakulty.
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2) Údržba majetku zahrnuje veškeré potřeby na běžnou údržbu na základě požadavků
pracovišť a dle akcí celofakultních potřeb, které byly projednány v Radě pro OVT a
následně v Pracovní skupině pro pořízení přístrojů a zařízení. Dále je zde zahrnuta i částka
na běžnou údržbu, revize a pronájmy speciálních zařízení.
3) Spotřeba energií vychází ze skutečnosti předchozího roku a je v souladu s výběrovým
řízením, které vypisuje rektorát Univerzity Karlovy. Navýšení energií za budovu
Kampusu je ve zvláštní položce v ř. 14.
4) Další služby – další standardní položky nutné pro provoz fakulty – úklid, nájemné, praní
prádla, telefony, poštovné apod., včetně výdajů spojených s oslavami 70. výročí a
s otevřením budovy Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci
Králové (projekt MEPHARED).
5) Stipendia pokrývají stanovený prospěch, odvíjí se od předpokládaného počtu studentů
DSP, počtu vládních stipendistů apod. Je zde zahrnuta i minimální částka úhrady ze
stipendijního fondu, která má činit 80 % z roční tvorby fondu.
6) – 9) Další standardní položky rozpočtu, vycházejí ze skutečností roku 2014
a z předpokládaného objemu režií projektů výzkumu a vývoje, které jsou v současné době
známé či předpokládané.
10) Ostatní režijní náklady zahrnují výdaje na kancelářské potřeby, ostatní služby, knihy
a časopisy, cestovné, bankovní poplatky a další výdaje, které nejsou v rozpočtu uvedeny
jmenovitě.
11) Lékařská knihovna – jsou zde uvedeny výdaje na pořízení knihovního fondu, provoz
lékařské knihovny, nákup skript a učebnic, za vybrané poplatky spojené s přípravou
studijní literatury pro magisterské a bakalářské studium, pronájem skladu na knihovní
fond, který není běžně využíván.
12) Oddělení výpočetní techniky – zahrnuje běžné výdaje pro zajištění chodu oddělení,
údržby serveru, informačních systémů, Cesnetu apod.
13) Ústavy, kliniky a katedry obdrží v roce 2014 celkem 6 mil. Kč, pracoviště RIL pak 50
tisíc Kč. Ve výdajích je tato částka navýšena o 1,3 mil. Kč vlastních tržeb ústavů a klinik
(tyto jsou uvedeny ve zdrojích). Rovněž v roce 2015 budou tradičně některé výdaje
hrazeny z celofakultních prostředků, a to zejména některé akce údržby, nákup výpočetní
techniky, výukový materiál apod.
14) Ostatní celofakultní potřeby zahrnují především dofinancování projektu MEPHARED
při vlastním provozu. Je zde zahrnut i příspěvek na obnovu výpočetní techniky ve výši 1
mil. Kč.
15) a 16) Realizace dlouhodobého rozvoje LF a rezerva na provoz – v roce 2015 jsou
požadavky na výdaje vykryty z příspěvku na vzdělávací činnost a dalších dotací v plné
výši. Na rozdíl od roku 2014 zůstala k dispozici rezerva finančních zdrojů ve výši 4,2 mil.
Kč.

Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015

8 z 20

16) Posílení VaV fakulty z dotace na IP vysokoškolského výzkumu – dlouhodobý rozvoj –
tato položka v rozpočtu pokrývá vícenáklady spojené s projektem PRVOUK, které nelze
hradit z prostředků účelově určených na tento projekt.
Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2014 projednalo a schválilo na svém
zasedání kolegium děkana dne 2. 4. 2015.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, doc. Kremláček, doc. Kučera, Ing.
Tlapáková.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 17/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu
neinvestičních prostředků na rok 2015.
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Přítomno: 27
Usnesení přijato

6. Návrh rozpočtu investičních prostředků LF HK (tj. FRM) pro rok 2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
K posouzení požadavků na financování investičních potřeb fakulty v roce 2015 byla svolána
děkanem fakulty pracovní skupina složená ze zástupců vedení LF HK a členů předsednictva
AS LF HK, která dne 16. 3. 2015 projednala:
-

-

možnosti LF HK v rámci investičních zdrojů v roce 2015,
investiční potřeby celofakultního charakteru vyvolané realizací projektů EU
(MEPHARED, MOTUL), univerzitního projektu PRVOUK, připomenuta možnost získat
prostředky v rámci očekávaných zdrojů z MŠMT (ISPROFIN),
předložené požadavky pracovišť na pořízení přístrojů a zařízení v roce 2014.

Na tomto základě byl sestaven přehledný materiál, který shrnuje předpokládané zdroje
vlastních investičních prostředků (tj. FRM fakulty) a čerpání prostředků v členění na:
- dofinancování stavebně – technických činností v souvislosti s projekty OP VaVpI (tj.
4 908 tis. Kč) – bylo doporučeno uhradit z investiční rezervy vytvořené ve fondu
provozních prostředků (FPP), a tím ušetřit zdroje ve FRM,
- pořízení přístrojů a zařízení pro potřeby pracovišť.
Děkan návrhy pracovní skupiny akceptoval. Rozpočet investičních prostředků v této podobě
projednalo a schválilo kolegium děkana dne 2. 4. 2015.
Pro přehlednost je v níže uvedeném materiálu zachycen i stav tvorby a čerpání FRM v roce
2014:
Tvorba a čerpání FRM za rok 2014 - 2015
Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015
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Počáteční stav k 1.1.2014
Tvorba 2014
- příděl z HV 2013
- odpisy 2014
Zdroje 2014 celkem
Čerpání 2014
- projektová dokumentace - výměna oken Šimkova
- rekonstrukce WC - trakt D
- zásobníky na ručníky, kuchyňka
- dofinancování projektu MOTUL
- dofinancování projektu MEPHARED
Stavby celkem
- IZ 63/13 - správa osobních disků - server
- IZ 95/13 - 36 ks mikroskopů - z roku 2013
- IZ 51/14 - snímání gelů - dofinancování MOTUL
- IZ 55/14 - vysokokapacitní cytometr - PRVOUK
- IZ 56/14 - malotraktor
- IZ 57/14 - elektr.zabezpečení fondu - knihovna
- IZ 58/14 - SW publikační systém
- IZ 64/14 - síťové přepínače
- IZ 64/14 - SW Comsol - licence
- IZ 65/14 - pediatrický simulátor
- IZ 65/14 - hlubokomrazící box
- IZ 65/14 - sCMOS kamera a NIS
- IZ 65/14 - zrakový stimulátor
- IZ 65/14 - OLED monitor
- IZ 68/14 - digitální nepřímý oftalmoskop
- IZ 70/14 - SpyGlass endoskop žlučových cest
- IZ 74/14 - prezentační spot
- IZ 76/14 - záznamové zařízení pro EXERA III
- IZ 77/14 - NIS elements
- IZ 80/14 - měření saturace mozkové tkáně
- spoluúčast na investičním fondu HK NET
SZNN celkem
Čerpání 2014 celkem
Konečný stav k 31. 12. 2014
Tvorba 2015
- příděl z HV 2014
- odpisy 2015
Zdroje 2015 celkem
Čerpání 2015 celkem
- dokrytí projektu MEPHARED
- změna urbanistické studie Kampus II
- dokrytí projektu MOTUL
Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015

v tis. Kč
25 634
0
5 201
30 835
50
40
8
51
513
661
1 018
1 652
82
2 750
311
279
242
1 862
89
750
349
442
164
170
152
1 174
68
59
155
713
276
12 755
13 416
17 419

6 500
23 919
892
1 180
2 635
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- odkoupení dveří po MOTULu (již hotovo)
- IZ 88/14 - znalecký posudek k VRN MOTUL
Tyto výdaje je možné uhradit z rezervy ve FPP
Stavby celkem
- laminární box - biologie
- osoušeč rukou - RIL (prostředky pracoviště)
- PCR box, mikroskop a Optikam - hygiena
- fluorescence pro Eclipse - histologie
- mobilní VEP přístroj - patologická fyziologie
- mobilní VEP přístroj - patologická fyziologie
(prac.)
- chladnička Liebherr - infekce
- full HD, endoskop, insuflátor - chirurgie
- projektor - ORL
- chladnička, stolní autokláv - ÚKM
- spektrometr - kožní
- rekonstrukce učebny - stomatologie
- mikroskop - stomatologie (prostředky pracoviště)
- strojové vybavení OVT - celkem max. 2 mil. Kč:
klimatizační jednotka do serverovny
obnova serveru - virtualizace
server - řízení zálohování
rezerva do 2 mil. Kč
firewall - FortiGate
síťové přepínače
- trenažery a simulátory - interna
- mikrofony – Výukové centrum LF
- drobné investice (rozvaděče,VŘ, vest.skříně ..)
- příspěvek HK NET dle smlouvy
SZNN celkem
Čerpání 2015 celkem
Konečný stav k 31. 12. 2015

115
86
-4 908
0
250
17
150
375
190
185
51
727
60
200
73
175
225
150
161
420
19
550
700
4 000
220
80
276
9 254
9 254
14 665

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 18/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu
investičních prostředků na rok 2015.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

7. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na
kalendářní rok 2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zápis z jednání AS LF dne 13. 4. 2015
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Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
Na rok 2015 navrhujeme rozdělit na pracoviště celkem 6 000 000,-- Kč, tj. stejný
objem finančních prostředků jako v předcházejícím roce, a to i přes skutečnost, že bude opět
výrazný objem neinvestičních výdajů hrazen z celofakultních zdrojů – vybavení výukovým
materiálem, opravy přístrojů, nákup výpočetní techniky apod. Pro zpracování limitů
neinvestičních výdajů na pracoviště budou jako vždy použita rozpočtová data k 31. 10. 2014,
což je obdoba rozpisu příspěvku a dotací na rok 2015 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy
v Praze. 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 2014 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. 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.
Stejně jako v předchozích letech navrhujeme, aby v případech, kdy přidělený limit
finančních prostředků nebude čerpán v plné výši, mohl vedoucí pracoviště požádat
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o přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2015. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud
nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních
prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti do
Pracovní skupiny pro pořízení přístrojů a zařízení fakulty ve stanoveném termínu a
zpracování podkladů pro zpracování investičního záměru.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 2. 4. 2015.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 19/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh výpočtu limitů
neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2015.
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 28
Usnesení přijato

8. Informace o mzdových prostředcích pro výuku zahraničních studentů na
akademický rok 2014/2015
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny
za výuku zahraničních studentů ve stejné výši jako v předchozích letech.
Přednáška
Cvičení

600,-- Kč za jednu hodinu
300,-- Kč 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 36 %.
Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 2. 4. 2015.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, doc. Stoklasová, prof. Krejsek.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci o
mzdových prostředcích pro výuku zahraničních studentů na akademický rok 2014/2015.
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9. Informace o změnách v organizaci práce pracovišť zajišťujících administrativu a
správu LF HK
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice
V průběhu letošního roku je nutné přistoupit k realizaci změn v organizaci práce
pracovišť, která zajišťují administrativu a správu fakulty, tedy děkanátu.
Důvodem je potřeba zajišťovat nárůst nových činností, které vznikají v souvislosti
s důrazem na aplikace zákonných ustanovení či personální posílení některé agendy, která by
měla být prospěšná fakultě a jejím zaměstnancům. Jedná se např. o posílení obsazení
studijního oddělení, zřízení samostatného referenta pro veřejné zakázky, přijetí pracovníka
pro přípravu žádostí o granty a projekty EU.
Zároveň si uvědomujeme, že je nutné přehodnotit současné obsazení pracovišť
v kontextu na jimi zpracovávanou agendu. Na základě vyššího využití informačních systémů
s cílem odstranit duplicitně vykonávané činnosti na různých odděleních, přehodnocením
priorit v zajišťovaných činnostech uspoříme několik pracovních míst (tj. návaznost prací mezi
studijním a ekonomickým oddělením, přehodnocení činnosti investičního a prov. tech.
oddělení, nová koncepce činnosti lékařské knihovny, apod.)
Projednání všech nutných opatření vedoucích ke změně v organizaci práce probíhalo
v úzké spolupráci s vedoucími oddělení děkanátu a v úzké součinnosti se členy vedení
fakulty.
Změny v organizaci práce jsou navázány na změny v náplních práce či v pracovně –
právních vztazích u konkrétních osob. Změny projednáváme individuálně s pracovišti a
s konkrétními osobami. Zároveň probíhají personální obměny v souvislosti s odchodem
zaměstnanců do důchodu.
O změnách z provozně – technických důvodů průběžně informujeme zaměstnance
fakulty v Oběžníku LF HK.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Červinková, prof. Krejsek, prof. Mareš, prof.
Mičuda, prof. Řezáčová, Ing. Tlapáková.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci o
změnách v organizaci práce děkanátu LF HK.

10. Univerzita 3. věku na LF HK
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, DrSc.
Připravily: garantky programu doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., a MUDr. B. Jurašková,
Ph.D.
Na základě dlouhodobého záměru UK a jako poslední LF UK zavádíme výuku
v rámci Univerzity 3. věku. Činnost je nezisková. Na výuce se budou podílet vyučující
z fakultní nemocnice. V příloze č. 2 jsou uvedeny informace o kurzu pro veřejnost a přiložen
je sylabus – výuka je plánována jako dvousemestrová v rozsahu 30 h/semestr – příloha č. 3.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Diskuse:
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Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Kučera, MUDr. Procházková,
doc. Stoklasová.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 20/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zavedení výuky v rámci
Univerzity 3. věku na LF HK.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato

11. Žádost o převedení úvazku 2,0 SŠ na 1,0 VŠ na Ústavu lékařské biologie a genetiky
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka CSc., děkan a přednosta Ústavu
lékařské biologie a genetiky
Žádá o převod 2,0 úvazku středoškoláka na 1,0 úvazku vysokoškoláka z důvodu změny
v zaměření experimentální práce ústavu.
Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 21/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje převedení úvazku 2,0
SŠ na 1,0 VŠ na Ústavu lékařské biologie a genetiky.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato

12. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba
Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Děkan LF UK v HK předložil AS LF UK v HK ke schválení návrh dodatku ke
smlouvě s firmou Metrostav, kde je navržen posun termínu kolaudace projektu MEPHARED
I. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba (příloha č. 4.).

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 22/2015
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě
o dílo na realizaci stavby Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci
Králové – výstavba.
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 27
Usnesení přijato
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13. Návrh komise pro výpočet tabulkových míst v prezenčním studiu oboru Všeobecná
sestra
Předkládá: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. – předseda komise
Komise schválená Akademickým senátem připravila a předkládá AS návrh výpočtu
tabulkových míst pro pracoviště zajišťující výuku v prezenční formě bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra – Příloha č. 1.
Komise pracovala ve složení prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (předseda), členové: prof.
MUDr. Jan Čáp, CSc., prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., prof. MUDr. Martina Řezáčová,
Ph.D., Mgr. Eva Vachková, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Bureš, prof. Červinková, doc. Stoklasová.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci komise
pro výpočet tabulkových míst v prezenčním studiu oboru Všeobecná sestra.

14. Sdělení děkana a proděkanů LF
prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
- MEPHARED II – pokračuje se v jednáních na MŠMT, odoláváme tlakům na rozdělení
projektu.
- Neúspěch v AZV – musíme analyzovat příčiny neúspěchu fakulty a navrhnout opatření.
Byli osloveni akademičtí pracovníci, kteří by měli uvažovat o podání grantů. Byla
dohodnuta spolupráce s FN HK.
Diskuse:
Do diskuse se zapojili děkan fakulty, prof. Bureš, prof. Červinková, prof. Krejsek, prof.
Mičuda, Ing. Macourková, prof. Palička, prof. Prymula.
- Změna proděkana - ke dni 3. 4. 2015 bylo ukončeno působení prof. MUDr. Radka Pudila,
Ph.D. ve funkci proděkana pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy. Z funkce
byl uvolněn na vlastní žádost.
- Výsledky publikační činnosti za r. 2014.
- Změny kurikula.
- Hodnocení výuky studenty (předmětů i učitelů)
• Ing. Rydval připravuje hodnocení v systému SIS
• student Kevin Kuan realizoval systém na webu
• U-multiranking
- V případě velkého množství kvalitních uchazečů u přijímacích zkoušek zahraničních
studentů budeme navrhovat vytvoření třetí skupiny.
- Nemáme žádné připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru UK 2016-2020 a k návrhu
změn k vnitřním předpisům UK.
- Výroční zpráva o činnosti za r. 2014.
- Probíhají jednání o výběru přístroje v režimu core facility pro nákup v roce 2016.
- Porada předsedů Oborových rad se uskuteční 26. 5. 2015.
- Seminář Biocev se uskuteční 26. 5. 2015.
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doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)
- Naše fakulta se zúčastnila akce v Praze na UK dne 11. 4. 2015 – Den celoživotního
vzdělávání a Festival absolventů.
- V pondělí 30. 3. 2015 proběhla schůzka se zástupci komise AS pro úpravu kurikula.
- Probíhají přípravy jarního koncertu (18. 5. 2015), na kterém vystoupí naši studenti.
- Dne 23. 4. 2015 proběhne druhý ročník Nábřeží vysokých škol – Sova na Hučáku, letos
ve spojení s Majálesem. Studenti připravili na základě loňských dobrých zkušeností pro
veřejnost stejný program, nově bude zařazena péče o chrup.
- SVOČ – 61. studentská vědecká konference proběhne dne 12. 5. 2015 ve Výukovém
centru LF ve FN HK.
prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině
- Přijímací zkoušky probíhají na 25 místech v zahraničí.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- MOTUL - byl úspěšně ukončen zkušební provoz v traktu D a byla zahájena kolaudace
všech projektem dotčených prostor.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- Informoval o vývoji kolem novely zákona č. 95/2004 Sb., který se týká specializačního
vzdělávání lékařů.
Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
- Sdělila, že na základě schváleného finančního rozpočtu pro rok 2015 upřesní ekonomické
oddělení všem pracovištím akce schválené pracovní skupinou pro přístroje a zařízení
k realizaci v letošním roce.
- Organizaci veřejných zakázek na fakultě převzal od 1. 4. 2015 Ing. Aleš Klicnar,
pracovník ekonomického oddělení. Tím bude nahrazeno dosavadní částečné řešení, tj.
metodická pomoc při organizaci zakázek ze strany Ing. Vlasty Jarolímkové.
15. Informace z AS UK
prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
Informovala, že na zasedání AS UK v Praze dne 27. 3. 2015 byly řešeny pouze
provozní záležitosti.
16. Informace z RVŠ
doc. MUDr. D. Slížová, CSc.
Informovala, že se dne 19. 3. 2015 uskutečnilo 3. zasedání předsednictva RVŠ. Na
zasedání bylo kritizováno dosud nedokončené Hodnocení VaV 2014.
17. Různé
Bez příspěvku.
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Zasedání skončilo v 17.20 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne 4. 5. 2015 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 13. 4. 2015
Usnesení č.
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015

AS LF se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako
skrutátory prof. E. Rudolfa a E. Sedlákovou.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF dne 13. 4. 2014.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS dne 2. 3. 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh
rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh
rozpočtu investičních prostředků na rok 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh
výpočtu limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zavedení
výuky v rámci Univerzity 3. věku na LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje převedení
úvazku 2,0 SŠ na 1,0 VŠ na Ústavu lékařské biologie a genetiky.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje Dodatek č.
6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba.

AS LF bere na vědomí:
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci o
mzdových prostředcích pro výuku zahraničních studentů na akademický rok 2014/2015.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci o změnách
v organizaci práce děkanátu LF HK.
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí informaci komise pro
výpočet tabulkových míst v prezenčním studiu oboru Všeobecná sestra.
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List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
13th April 2015
Resolution No. AS FM CU has adopted the resolutions below:
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015

22/2015

AS FM CU in Hradec Králové approves of prof. E. Rudolf and the student E.
Sedláková as the tellers.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 13th April
2015.
AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 2nd March
2015.
AS FM CU in Hradec Králové approves the proposed budget of noninvestment financial means for the year 2015.
AS FM CU in Hradec Králové approves the proposed budget of investment
financial means for the year 2015.
AS FM CU in Hradec Kralove approves the proposed budget limits for noninvestment finances for faculty departments for the year 2015.
AS FM CU in Hradec Králové approves teaching within the "University
of the Third Age" at the FM in HK.
AS FM CU in Hradec Králové approves changing the 2,00 full work
loads of secondary school graduates into 1,00 university graduate full work
loads.
AS FM CU in Hradec Králové approves the Amendment No. 6 to the Contract
Agreement on realization of the Teaching and Research Centre of Charles
University in Hradec Králové – construction.

AS FM acknowledges:
AS FM CU in Hradec Králové takes into consideration the information on wages for teaching
the international students for the academic year 2014/2015.
AS FM CU in Hradec Králové takes into consideration the information on changes
in the organisation of work duties within the Dean´s office.
AS FM CU in Hradec Králové takes into consideration the information of the committee
calculating working positions within the General Nursingfull-time study program.
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