Návrh k připomínkám

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „AS LF
HK“) ze dne 7. 6. 2021, čj.: UKLFHK/276796/2021.
Přítomni:
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Anthabi Mohamad Ali
Karásek Dominik
Kubová Karolína
Lux Kristián
Mucha Martin

prof. 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. Pavel Šponer, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Novotný Vojtěch
Olšáková Veronika
Petraš Pavel
Roubalová Michaela

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Hassan Alhassan Shakir Hassan
Kutina Matěj
Schmidt Jan, MDDr.

Hosté:
prof. MUDr. Jiří. Manďák, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Ing. Věra Tlapáková

Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Ing. Eva Faistová
Ing. Gabriela Hrubecká
Ing. Eva Macourková
PhDr. Olga Pitašová
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Martin Ponteš, Marek Grulich
Ing. Jan Freiberg
RNDr. David Kordek, Ph.D.

Zasedání se uskutečnilo hybridní formou. Z 36 členů senátu bylo průběžně on-line
připojeno nebo bylo fyzicky přítomno 30 členů AS LF HK (21 zaměstnanců, 9 studentů).
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1. Zahájení
Prof. Krejsek přivítal všechny členy AS LF HK a vedení LF HK a hosty, kteří byli online připojeni na zasedání senátu. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (on-line
připojením prostřednictvím programu MS TEAMS nebo fyzicky v zasedací místnosti
děkanátu LF HK).
O předkládaných usneseních se hlasovalo prostřednictvím programu Univerzity
Karlovy. Odkazy na hlasování obdrželi členové senátu v předstihu.
Hlasování bylo zpřístupněno na https://vr.is.cuni.cz/. Přihlásit se bylo možné osobním
číslem a heslem nebo celou emailovou adresovou a heslem. Doporučení bylo přihlásit se
číslem, které je na kartě zaměstnance nebo ISIC.
Všechna hlasování byla na začátku zasedání uvolněna pro hlasování a pak průběžně
uzavírána dle programu. Veškeré zpracování hlasování a následné vyhodnocení výsledků
zajistil vedoucí OVT Ing. Jiří Špulák.
2. Informace o programu zasedání AS LF HK dne 7. 6. 2021
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace o programu 7. 6. 2021
Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 3. 5. 2021
Informace z RVŠ
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní programy –
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
6. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Bakalářský studijní program –
Všeobecné ošetřovatelství tříletá prezenční forma studia
7. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterský studijní program –
General Medicine
8. Návrh na obnovení výuky bakalářského studijního programu Porodní asistence na
Lékařské fakultě v Hradci Králové, zahájení přípravy akreditace bakalářského studijního
programu Porodní asistence
9. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2020
10. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2020
11. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2021
12. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na
kalendářní rok 2021
13. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2021/2022
14. Strategický záměr LF HK pro období 2021-2025
15. Informace o vyhlášení voleb do AKADEMICKÉ ČÁSTI Akademického senátu LF HK
16. Informace o vyhlášení voleb do STUDENTSKÉ ČÁSTI Akademického senátu LF HK
17. Informace o přípravě změny Volebního řádu AS LF HK – elektronické volby
18. Informace o volbě kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy
19. Delegování pravomocí na předsednictvo AS LF HK v době prázdnin
20. Sdělení děkana a proděkanů
21. Informace z AS UK
22. Různé
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Hlasování o
aklamací
Usnesení č. 45/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF
HK dne 7. 6. 2021.
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 19 Usnesení přijato

3. Informace o zápisu ze zasedání AS LF HK dne 3. 5. 2021
Návrh zápisu obdrželi všichni členové AS LF HK e-mailem. Obdrželi jsme
připomínku od tajemnice fakulty a Ing. V. Špačkové (opravy na str. 7, 11 a 12). Vše bylo
opraveno.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 46/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF HK
dne 3. 5. 2021.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 21 Usnesení přijato

4. Informace z RVŠ
prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Informovala, že dne 20. 5. 2021 se uskutečnilo 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol
on-line formou prostřednictvím platformy Zoom. Na zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
- Prof. Pospíšil (předseda RVŠ) se věnoval situaci postupného rozvolňování a vakcinaci
na VŠ.
- Ing. Ryška (ředitel Centra pro studium vysokého školství) sdělil, že CSVŠ vstoupilo
do 30. roku svého působení. Proběhlo setkání se členy užšího Předsednictva Rady VŠ,
na kterém byla domluvena hlubší forma spolupráce a proběhla domluva na společném
uspořádání workshopu.
- PhDr. Landová (Asociace knihoven VŠ) sdělila, že fungování knihoven se podařilo
v tomto netypickém roku zachovat, především prostřednictvím individuálních a
nekontaktních služeb. Byl zajištěn přístup do digitalizovaných fondů českých
knihoven a probíhají jednání, aby byl tento přístup umožněn i do budoucna.
- JUDr. Valová (Ekonomická komise RVŠ) prezentovala vývoj mezd VŠ pedagogů
v letech 2017 - 2020 a mzdy ve školství. Sněm RVŠ následně přijal usnesení, že
opakovaně se znepokojením upozorňuje na trvale nedobrou situaci v odměňování
zejména odborných asistentů a vědecko-výzkumných pracovníků na VŠ negativně
ovlivňující konkurenceschopnost VŠ na trhu práce při získávání nových, mladých
pracovníků těchto kategorií.
- Sněm Rady VŠ uložil Předsednictvu RVŠ zahájit shromažďování dotazů
z akademických obcí vysokých škol s cílem připravit intenzivní předvolební diskusi
s představiteli kandidujících politických stran na téma rozvoje vysokého školství a
jeho podpory ve volebních programech.

Zápis z jednání AS LF HK dne 7. 6. 2021

3 z 23

5. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterské studijní programy
– Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
Předkládá: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
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

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O
formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce
nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
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.
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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. 2022
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2022
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 47/2021
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 akademický rok 2022/2023.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 22 Usnesení přijato

6. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Bakalářský studijní program –
Všeobecné ošetřovatelství tříletá prezenční forma studia
Předkládá: předkládá: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
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
• 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.)
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Průběh:

jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče

Forma:

test z biologie, somatologie a chemie – celkem 60 otázek

Hodnocení:

test

Bodové ohodnocení testu:

60 bodů
správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

+ 1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O
formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce
nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
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. 2022
Náhradní termín konání přijímací zkoušky: 30. 6. 2022
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 48/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro prezenční bakalářský studijní program
Všeobecné ošetřovatelství pro akademický rok 2022/2023.
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 22 Usnesení přijato

7. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 - Magisterský studijní program
– General Medicine
Předkládá:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program General Medicine
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
• 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)

Bodové ohodnocení testu:

správná odpověď:
žádná odpověď:
nesprávná odpověď:

80 bodů

+ 1 bod
0 bodů
- 0,25 bodu

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2022
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.
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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.

V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O
formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce
nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.
Termín přijímací zkoušky:

2. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Termín v HK: 19. 5. 2022
Náhradní termín přijímací zkoušky: 8. 6. 2022 – 10. 8. 2022
Administrativní poplatek:
Všeobecné lékařství/ Zubní lékařství :

820,- Kč

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.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 49/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými podmínkami
přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterský studijní program General
Medicine pro rok 2022/2023.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato
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8. Návrh na obnovení výuky bakalářského studijního programu Porodní asistence na
Lékařské fakultě v Hradci Králové, zahájení přípravy akreditace bakalářského
studijního programu Porodní asistence
Předkládá:
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní
programy a výuku bakalářských programů
Zpracovala: Mgr. Eva Vachková, Ph.D., přednostka Ústavu nelékařských studií
Vážené senátorky, vážení senátoři,
na základě rozšiřování nabídky nelékařských bakalářských studijních programů proběhlo
společné jednání pana proděkana pro bakalářské studijní programy prof. MUDr. RNDr.
Milana Kašky, Ph.D., přednostky Ústavu nelékařských studií Mgr. Evy Vachkové, Ph.D. s
přednostou Porodnické a gynekologické kliniky prof. MUDr. Jiřím Špačkem, Ph.D., IFEPAG
a s vrchní sestrou Bc. Ivetou Liebichovou o obnovení výuky bakalářského studijního
programu Porodní asistence na Lékařské fakultě v Hradci Králové, na základě dalších jednání
i s vedením Dětské kliniky předkládáme podklady ke schválení zahájení přípravy akreditace
bakalářského studijního programu Porodní asistence senátem:
Žádost o akreditaci musí být v souladu s Kvalifikačním standardem přípravy na výkon
zdravotnického povolání Porodní asistentka k vyhlášce č. 39/2005 Sb. 1 přípravy na výkon
zdravotnického povolání Všeobecná sestra. Studijní program je nazván: Porodní asistence,
bakalářský studijní program.
Délka studia je minimálně tříletá. Cílem je, aby absolventi daného programu byli
odpovídajícím způsobem připraveni k výkonu zdravotnického povolání porodní asistentka.
Vzhledem k požadavku na rozsah praktické výuky o délce 1 800 hodin, která je povinnou
součástí studijního programu podle vyhl. č. 39/2005 Sb., je studijní program profesně
zaměřený.
Byly projednány a dohodnuty následující principy pro nové kurikulum bakalářského
studijního programu:
a) Je nutné respektovat požadavky MZČR deklarované v Kvalifikačním standardu.
b) Výuka teoretických předmětů v bakalářském studijním programu Porodní asistence
bude probíhat společně s výukou bakalářského studijního programu Všeobecné
ošetřovatelství a z těchto důvodů byli ponecháni stávající garanti dotčených předmětů
/viz Studijní plán - modře vyznačené předměty).
c) Výuka profilových předmětů studijního programu Porodní asistence bude jak
personálně, tak i prostorově zajištěna Porodnickou a gynekologickou klinikou ve
spolupráci s Ústavem nelékařských studií.
d) Praktická cvičení a semináře v klinických předmětech budou probíhat pod vedením
interních vyučujících ÚNS ve spolupráci s mentorkami/porodními asistentkami.
e) V souladu s legislativními požadavky na garanta bakalářského studijního programu
Porodní asistence byl navržen do této funkce prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
1

Kvalifikační standard k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní/vzdělávací program v oboru porodní
asistentka specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program nebo vzdělávací
program vyšší odborné školy. Vyd.: 6.12.2018
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje vysokým školám
a vyšším odborným školám pro získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zákona o vysokých školách nebo
školského zákona, se tímto v kvalifikačním standardem při přípravě studijního nebo vzdělávacího programu
řídit.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/kvalifikacni-standard-porodniasistentka_16346_947_3.html
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f) Předpokládaný počet přijímaných uchazeček ke studiu ve studijním programu Porodní
asistence bude 30.
g) Přijímací řízení bude obsahovat stejné podmínky jako studijní program Všeobecné
ošetřovatelství.
Dovolujeme si předložit návrh kurikula tohoto bakalářského studijního programu upraveného
dle požadavků výše uvedeného Kvalifikačního standardu.
Přílohy
1. Doporučený průběh studia (studijní plány)
2. Zdůvodnění obnovení výuky bakalářského studijního programu Porodní
asistence
3. Vzdělávání porodních asistentek v ČR a geografická poloha stávajících
vzdělávacích institucí
4. Profil absolventa Porodní asistence

Diskuse:
Do diskuse se zapojili prof. Kaška, prof. Krejsek, prof. Červinková, doc. Kučera a K. Lux.
Z diskuse vyplynulo, že obnovení výuky bakalářského studijního programu Porodní asistence
nebude spojené s navýšením tabulkových míst. Výuka a praxe budou probíhat především
v režii a prostorech Ústavu nelékařských studií LF HK a Porodnické a gynekologické kliniky
a dalších ústavů a klinik LF a FN HK a v žádném případě nebudou kolidovat prostorově ani
personálně s výukou studentů magisterských studijních programů.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 50/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zahájení přípravy akreditace
studijního bakalářského programu Porodní asistence.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato

9. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2020
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 2020.
V současné době se dokončuje kompletní grafická podoba, avšak text uváděný ve zprávě je
již připraven.
Pro účely projednání předkládám tento text v příloze č. 5.
Po dokončení grafické podoby zprávy bude dokument zveřejněn na webových stránkách
fakulty, a to na adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/ .
Návrh projednalo a schválilo kolegium děkana dne 27. 5. 2021.
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 51/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o činnosti
LF HK za rok 2020.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato

10. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2020
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Akademický senát byl informován o vývoji hospodaření LF HK v roce 2020. Nyní
předkládáme ke schválení Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Zpráva bude po schválení
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. 6.
Zprávu projednalo a schválilo kolegium děkana dne 13. 5. 2021.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 52/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření LF HK za rok 2020.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 23 Usnesení přijato

11. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů LF HK na rok 2021
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Návrh Rozvahy příjmů a výdajů na rok 2021, tedy rozpočet neinvestičních prostředků fakulty,
je uveden v příloze č. 7.
Návrh rozvahy projednalo a schválilo kolegium děkana dne 27. 5. 2021.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 53/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LF
HK na rok 2021 v navržené podobě.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato

Zápis z jednání AS LF HK dne 7. 6. 2021

11 z 23

12. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF
HK na kalendářní rok 2021
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: Ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty
Na rok 2021 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 2021 na fakulty v rámci Univerzity Karlovy.
Pro zpracování limitů neinvestičních výdajů na pracoviště budou jako vždy použita
rozpočtová data k 31. 10. 2020. 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 2020 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 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.
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V případech, kdy přidělený limit finančních prostředků nebude čerpán v plné výši a jeho
nevyčerpaný zůstatek činí nejméně 20 000 Kč včetně, může vedoucí pracoviště požádat o
přepočet a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do
30. 11. 2021. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky
budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady stejně jako nevyčerpané
neinvestiční prostředky do výše 20 000 Kč včetně. 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 27. 5. 2021.
Diskuse:
Doc. Kučera vznesl připomínku k návrhu na postup pro výpočet limitů neinvestičních
prostředků pro pracoviště LF HK. Požádal vedení fakulty, zda by šlo zveřejnit přesný
algoritmus výpočtu těchto limitů (vzorec výpočtu). Z diskuse vyplynulo, že tajemnice fakulty
předloží tyto výpočty případným zájemcům k nahlédnutí.

Hlasování o
aklamací
usnesení č. 54/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje postup pro výpočet limitů
neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2021 v předloženém znění.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato

13. Mzdové prostředky pro výuku v anglickém jazyce na akademický rok 2021/2022
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovala: 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 2021/2022 doporučujeme zachovat výplatu odměn za výuku v AJ ve stejné
výši jako v roce 2020/2021.
Přednáška
Cvičení
Zkouška
Státní zkouška
Praxe
Praxe 5. ročník stomatologie
Praxe 6. ročník všeobecný

600,- Kč za jednu hodinu
300,- Kč za jednu hodinu x koeficient => max. 15 studentů ve
skupině
300,- Kč za jednoho studenta
1 000,- Kč za jednoho studenta
250,- Kč za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů na
1 učitele a 3 hodiny denně
750,- Kč na 1 studenta a 1 týden
750,- Kč na 1 studenta a 1 týden

Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 35,8 %.
Návrh tohoto postupu projednalo na svém zasedání kolegium děkana dne 27. 5. 2021.
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Diskuse:
Do rozsáhlé diskuse se zapojili: V. Novotný, děkan fakulty, tajemnice fakulty, doc. Solař, prof.
Kuba, prof. Červinková, prof. Krejsek, doc. Koblížek. Z diskuse vyplynulo:
- Jedná se o mimořádné odměny za výuku zahraničních studentů.
- Odměna 1000,- Kč (u Státní zkoušky) je na základě rozhodnutí předsedy komise
rozpočítána mezi členy komise.
- Nejasná a složitá formulace vysvětlení pro koho jsou odměny určeny.
- Doporučena revize a aktualizace tabulky.
- Pracoviště zašlou vedení fakulty své návrhy a podklady k této problematice, o kterých
bude diskutováno a projednají se na příštím zasedání AS LF HK, které se uskuteční 4.
10. 2021.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 55/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje postup pro výplatu odměn v
souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický rok 2021/2022 v předloženém znění.
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 6 Hlasovalo: 26 Usnesení přijato

14. Strategický záměr LF HK pro období 2021-2025
Předkládá:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan fakulty
Zpracovali: členové kolegia LF HK
V návaznosti na Strategický záměr Univerzity Karlovy na období 2021-2025
zveřejněný na stránkách UK https://cuni.cz/UK-11185.html zpracovávají své strategické
záměry i fakulty.
Formulací strategií dalšího rozvoje se intenzívně již celý rok zabývalo vedení LF HK.
K určení strategických priorit a cílů přispívalo projednávání dílčích aktivit v rámci poradních
skupin účelově sestavovaných děkanem fakulty, např. kurikulární komise, pracovní skupina
pro vědu a výzkum, skupina pro projednávání opatření v souvislosti s programem
Dlouhodobého navyšování počtu studentů (tzv. VL+15) apod.
Materiál Strategický záměr LF HK na období 2021-2025 je výsledkem činnosti, kterou
reprezentuje a zastřešuje vedení fakulty. Obsahuje formulaci stěžejních strategických priorit
rozpracovaných do strategických cílů na uvedené období 2021-2025. Vychází z námětu UK
po zvážení konkrétních potřeb Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Nedílnou součástí je Příloha ke Strategickému záměru LF HK na období 2021-2025.
Tento materiál je rozveden do opatření k naplnění cílů, upřesnění indikátorů, které budou
dokládat řešení cílů, a rovněž označení osob odpovědných za řešení realizace.
Oba soubory jsou obsaženy v přílohách 8 a 9.
Význam zpracování strategie LF HK:
Formulované priority a cíle naznačují rozvojové směry dalšího působení Lékařské
fakulty v Hradci Králové. V materiálu by měly být obsaženy aktivity fakulty, jejichž
naplňováním chceme reagovat na měnící se společenské potřeby, na aktualizaci naší činnosti
v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a na další kroky, které bude třeba podstoupit.
Na popsané aktivity a cíle by měl navazovat systém hodnocení činnosti zaměstnanců
fakulty, jehož zavedení se nyní připravuje na celé univerzitě.
Materiál Příloha ke Strategickému záměru bude dále rozpracován do ročních
aktualizací. Plán úkolů pro rok 2021 bude dokončen do 30. 6. 2021. V materiálu je obsažena
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řada ukazatelů, které bude nutné průběžně vyhodnocovat. Musíme proto nastavit optimální
pravidla pro sledování těchto hodnot a podle nich provádět vyhodnocení plnění stanovených
cílů.
Diskuse:
Prof. Krejsek připomenul nezrealizovaný návrh na vznik Univerzitních nemocnic, K. Lux
uvítal uvedení zodpovědných osob u priorit. Děkan fakulty vyzdvihl Prioritu č. 10 - Rozvíjení
spolupráce se strategickými partnery:
• Optimalizace personální politiky, pracovních úvazků a pracovní náplně pracovníků LF
HK a Fakultní nemocnice Hradec Králové na klinických pracovištích
• Spolupráce ve vědě a výzkumu LF HK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
• Optimalizace struktury společných pracovišť LF HK a Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 56/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Strategický záměr LF HK
pro období 2021-2025 v předloženém znění.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 25 Usnesení přijato

15. Informace o vyhlášení voleb do AKADEMICKÉ ČÁSTI Akademického senátu LF
HK
Předkládá:

předsednictvo AS 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 2022 – 2025
(1. 2. 2022 - 31. 1. 2025).
Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8.00 h. do 15.00 h. v těchto dnech:
1. kolo ve středu 16. 11. 2021
2. kolo ve středu 30. 11. 2021
Pro zaměstnance 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 HK je volebním místem Výukové centrum LF HK
v areálu ve FN HK.
https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/Fakulta/Dokumenty/Akademicky-senat/1-Volebnirad-Akademickeho-senatu-LFHK.pdf.aspx/
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Hlasování o
aklamací
usnesení č. 57/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do
akademické části Akademického senátu LF HK 1. kolo voleb se uskuteční dne 16. 11. 2021 a
2. kolo dne 30. 11. 2021.
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 25 Usnesení přijato

16. Informace o vyhlášení voleb do STUDENTSKÉ ČÁSTI Akademického senátu LF
HK
Předkládá:

předsednictvo AS LF HK

Akademický senát Lékařské fakulty vyhlašuje na základě čl. 3 Volebního řádu
Akademického senátu LF HK volby do studentské části Akademického senátu LF HK pro
období 2022 – 2024 (1. 2. 2022 - 31. 1. 2024) pro všechny studijní programy:
Volby jsou jednokolové a proběhnou v době od 8.00 h. do 15.00 h. v těchto dnech:
Středa

8. 12. 2021

Výukové centrum LF HK v areálu FN HK

Čtvrtek

9. 12. 2021

Zasedací místnost LF HK, Šimkova ulice

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/Fakulta/Dokumenty/Akademicky-senat/1-Volebnirad-Akademickeho-senatu-LFHK.pdf.aspx/
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 58/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb do
studentské části Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty magisterských,
doktorských a bakalářských studijních programů proběhnou ve dnech 8. 12. 2021 a 9. 12.
2021.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 24 Usnesení přijato

17. Informace o přípravě změny Volebního řádu AS LF HK – elektronické volby
Předkládá:
předsednictvo AS LF HK
V návaznosti na změny, které se odehrály v posledním roce v důsledku epidemické
situace, se předsednictvo senátu rozhodlo podniknout potřebné kroky, které povedou ke
změně Volebního řádu AS LF HK, a to konat volby také elektronicky pomocí počítačové sítě.
Naše letošní podzimní volby se plánují standardně prezenční formou. Změna
Volebního řádu AS LF HK se do této doby nestihne. Pokud by epidemická situace a veškerá
opatření vlády nedovolovaly konat volby prezenční formou, je zde možnost na základě
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Statutu UK pořádat volby elektronicky za těchto podmínek (vyhlášení mimořádného stavu na
UK, schválení elektronických voleb našimi senátory).
V tuto chvíli je připraven program Univerzity Karlovy – obdoba elektronického
hlasování. Na konci loňského roku takto proběhly např. volby na FaF UK.
Diskuse:
K. Lux informoval o elektronických volbách na některých fakultách UK, které proběhly na
konci roku 2020. Možnost uskutečnit volby on-line by znamenala nárůst voličů, zvláště při
studentských volbách, kde je v některých studijních programech účast minimální.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 59/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s tím, aby předsednictvo
senátu zahájilo potřebná jednání, která povedou ke změně Volebního řádu AS LF HK ve věci
pořádání voleb také elektronicky pomocí počítačové sítě.
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Hlasovalo: 24 Usnesení přijato

18. Informace o volbě kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy
Předkládá:
předsednictvo AS LF HK
Pro volbu kandidáta na funkci rektora zatím nebyli oficiálně navrženi v tuto chvíli
žádní kandidáti. Na webu UK zatím není nic zveřejněno. Termín pro podávání návrhů je do
22. 9. 2021 do 18.00 hodin.
Předsednictvo bylo osloveno, s žádostí o vystoupení před naší akademickou obcí
v návaznosti na vyhlášenou volbu kandidáta na funkci rektora, paní prof. Králíčkovou a prof.
Stehlíkem.
Zatím je dohoda v rámci předsednictva, že uspořádáme setkání kandidátů s
Akademickou obcí LF HK někdy začátkem zimního semestru. Dne 4. 10. 2021 je
naplánováno zasedání AS LF HK.

Diskuse:
Do diskuse se zapojil prof. Krejsek, doc. Koblížek, prof. Červinková, V. Novotný, K. Lux.
Z diskuse vyplynulo, že kandidáti budu pozváni na setkání s naší akademickou obcí na
začátku října 2021 – termín bude upřesněn. Setkání bude prezentováno prostřednictvím
webových stránek i sociálních sítí (fakultních FB i studentských FB). Studentům bylo
doporučeno, aby si pro kandidáty na funkci rektora připravili otázky k tématům, které je
zajímají.
Usnesení č. 60/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informaci o
kandidátech na funkci rektora Univerzity Karlovy.
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19. 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.
Hlasování o
aklamací
usnesení č. 61/2021
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje, aby předsednictvo jednalo
po dobu prázdnin jménem AS LF HK.
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0 Přítomno: 23 Usnesení přijato

20. Sdělení děkana a proděkanů LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
- Mimořádný stav na UK prodloužen do 27. 6. 2021.
- S ohledem na mimořádné nasazení zaměstnanců při zvládnutí výuky a při plnění
dalších pracovních povinností v době trvání koronavirové pandemie se vedení fakulty
rozhodlo uvolnit finanční prostředky na výplatu mimořádných odměn za aktivitu ve
prospěch zaměstnavatele za rok 2021.
- Testovací centrum ve Výukovém centru LF HK v areálu FN HK splnilo svůj úkol a
děkan poděkoval všem zaměstnancům a studentům, kteří se podílí na jeho činnosti.
Testování bude ukončeno na konci června 2021.
- Ve spolupráci s FN HK se podařilo zahájit vakcinaci pro zaměstnance a studenty.
- Od 11. června se spouští registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné
zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě
v České republice pobývají.
- Ve věci uznávání a neuznávání vakcín u zahraničních studentů bylo rektorátem
rozhodnuto, že budou uznávány všechny vakcíny (týká přijímacích řízení, zkoušek
atd.) Stále platí dodržování všech nařízených hygienických opatření.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy a výuku
bakalářských programů
- Přijímací řízení do bakalářského studijního programu se uskuteční dne 23. 6. 2021.
- Bývalý ministr zdravotnictví prof. Arenberger nepřijal dokument expertní skupiny
učitelů LF ČR o vzdělávání mediků v rámci dosažení jejich kvalifikace praktická
sestra a požádal o dopracování, především v části věnované praktickým dovednostem
a zkušenostem.
- V červnu jsou připraveny první praktické kurzy studentů DSP v rámci předmětu ZVP
2.
- Probíhají konzultace se studenty a jejich školiteli směřované k posílení účasti studentů
DSP v soutěži o podporu u GA UK a mediků ve SVOČ.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., proděkan pro specializační vzdělávání lékařů
- V průběhu března a dubna bylo zorganizováno celkem 65 zkoušek po kmeni.
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-

Probíhají specializační kurzy, které jsou ve většině organizovány distanční formou.
Dne 15. 6. 2021 se konají atestační zkoušky v oboru Urgentní medicína.

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku
- Projekt CF finišuje, dobíhají poslední faktury. Byla sepsána průběžná zpráva o řešení
projektu CF. Během června proběhne analýza rizik na všech projektech.
- V období 1. 7. 2021 - 15. 9. 2021 proběhne rekonstrukce instalované audiovizuální
techniky včetně rozvodů v následujících prostorách:
o Výukové centrum LF HK v areálu FN HK – posluchárna EC, seminární
místnost EC1, EC2, EC3 a EC4
o Velká posluchárna, budova Šimkova ul.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině
- Velká část přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů GM a D již
proběhla.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost
- V rámci nového programu institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě
Karlově – Cooperatio, byl odeslán na RUK návrh složení rady vědní oblasti Medical
Diagnostics and Basic Medical Sciences a Dental Medicine včetně stručného
zdůvodnění.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., emeritní děkan
- Progres – čekáme na rozhodnutí AS UK o rozdělení navýšení dotace na vědu.
- Mephared 2 – probíhají jednání o fasádě a ladí se některé požadavky pracovišť.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy
- Je připraven dokument Možnosti mezinárodní mobility 2021+ o možných zdrojích
financí a cílových destinací pro akademiky a DSP studenty.
- Prof. Temesgen potvrdil přijetí 3 studentů na Mayo Clinic.
- V souvislosti s tradičním studentským Veletrhem uplatnění v medicíně byla
připravena tři videa:
o Prezentace LF HK Alumni klubu
o Prezentace studijních programů
o Prezentace Ústavu fyziologie o možnostech DSP
Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty
- Poděkovala členům AS LF HK za projednání a schválení předložených bodů
v programu.

21. Informace z AS UK
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
- Zasedání AS UK se uskutečnilo dne 28. 5. 2021. Mimo jiné bylo projednáno:
o Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK
o Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení
motivační části dotace na podporu vědy
22. Různé
Zápis z jednání AS LF HK dne 7. 6. 2021

19 z 23

Martin Ponteš, Kristián Lux a Dominik Karásek
Martin Ponteš informoval formou prezentace o krizové situaci na studentské koleji Na
Kotli. Koleje se nachází se dlouhodobě v havarijním stavu. Navzdory špatnému technickému
stavu a nevyhovujícím hygienickým podmínkám byla odložena již několikrát nutná plánovaná
rekonstrukce a v současné době se nezdá, že by se situace měnila.
Kvůli kritické situaci hrozí výpadek ¼ ubytovacích kapacit koleje (cca 280 lůžek) od
zimního semestru ak. roku 2021/2022 a zároveň je výhledově ohrožena i kapacita na dalších
blocích. Nedostatek volných míst se dotkne především studentek a studentů prvního ročníku,
kteří se k ubytování přihlašují jako poslední. Dle posledních informací nebylo zahájeno žádné
jednání o zajištění náhradních kapacit.
Situace může mít neblahé následky nejenom na pověst KaM, které objekt spravují, ale
i na dobrá jména Lékařské a Farmaceutické fakulty, které zde své studenty ubytovávají.
Diskuse:
Do diskuse o krizové situaci na kolejích se zapojili děkan fakulty, M. Ponteš, K. Lux, V.
Novotný, prof. Červinková, prof. Krejsek. Z diskuse vyplynulo, že studenti naformulují
usnesení v návaznosti na tuto situaci a členové senátu ji následně projednají „per rollam“.
Na závěr jednání poděkoval děkan fakulty všem členům senátu a přítomným za
skvělou spolupráci a popřál krásné, pohodové a klidné prázdniny a příjemnou dovolenou.
K přání se také připojil prof. Krejsek.
S přítomnými se také rozloučil D. Karásek, člen studentské části senátu, který bude
v červnu končit studium na fakultě.

Zasedání skončilo v 17.40 hodin.

Příští zasedání AS LF HK se uskuteční dne 4. 10. 2021 ve 14.30 hodin. Forma zasedání bude
upřesněna na základě epidemické situace.

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 7. 6. 2021
Usnesení č.
45/2021
47/2021
48/2021

49/2021

50/2021
51/2021
52/2021
53/2021
54/2021

55/2021

56/2021
57/2021

58/2021

59/2021

60/2021
61/2021

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se usnesl:
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje program
zasedání AS LF HK dne 7. 6. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zápis ze
zasedání AS LF HK dne 3. 5. 2021.
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 akademický rok
2022/2023.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s předloženými
podmínkami přijímacího řízení a počty studentů v 1. ročníku pro magisterský
studijní program General Medicine pro rok 2022/2023.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje zahájení
přípravy akreditace studijního bakalářského programu Porodní asistence.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o činnosti LF HK za rok 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření LF HK za rok 2020.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Rozvahu příjmů
a výdajů LF HK na rok 2021 v navržené podobě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje postup pro
výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF HK na rok 2021 v
předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje postup pro
výplatu odměn v souvislosti s výukou v anglickém jazyce na akademický rok
2021/2022 v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje Strategický
záměr LF HK pro období 2021-2025 v předloženém znění.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb
do akademické části Akademického senátu LF HK 1. kolo voleb se uskuteční
dne 16. 11. 2021 a 2. kolo dne 30. 11. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové schvaluje vyhlášení voleb
do studentské části Akademického senátu LF HK. Volby pro studenty
magisterských, doktorských a bakalářských studijních programů proběhnou ve
dnech 8. 12. 2021 a 9. 12. 2021.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové souhlasí s tím, aby
předsednictvo senátu zahájilo potřebná jednání, která povedou ke změně
Volebního řádu AS LF HK ve věci pořádání voleb také elektronicky pomocí
počítačové sítě.
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové bere na vědomí informaci
o kandidátech na funkci rektora Univerzity Karlovy.
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 in Hradec Králové
7th June 2021
Resolution No. The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove has
adopted the resolutions below:
45/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the meeting programme on 7th June 2021.
46/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the meeting records from 3th May 2021.
47/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
with the submitted conditions of the admission procedure and the number of
students in the 1st year for the master's degree programs in Všeobecné
lékařství and Zubní lékařství for the academic year 2022/2023.
48/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
with the submitted conditions of the admission procedure and the number of
students in the 1st year for the bachelor´s study programme Všeobecné
ošetřovatelství for the academic year 2022/2023.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
49/2021
with the submitted conditions of the admission procedure and the number of
students in the 1st year for the master's degree program General Medicine for
the year 2022/2023.
50/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles
University, approves the initiation of the preparation for the accreditation of
the Bachelor's study program Midwifery
51/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
Annual Report on FMHK Activities for 2020.
52/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the Annual Economic Report for 2020.
53/2021
AS of FM in HK approves the submitted ballance sheet of the FM in HK for
the year 2021.
54/2021
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.
55/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the schema of distributing benefits for teaching and instructing in English for
the year 2021/2022 without any reservation.
56/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
the strategic intention/plan of the FM in HK in the submitted wording for the
years 2021 - 2025.
57/2021
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 16th November 2021 and 2nd round on 30th
November 2021.
58/2021
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove approves
calling an election to the Students part of the Academic Senate of MF. The
upcoming elections of both undergraduate, postgraduate students and
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59/2021

60/2021

61/2021

bachelor’s degree students will be held on 8th December 2021 and 9th
December 2021.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove agrees
with the beginning of discussion and negotiations about the changes of the
Election Rulest of AS of FM in HK and particularly about the section on
electronic election with the use of faculty intranet.
The Academic Senate of the Faculty of Medicine in Hradec Kralove takes into
consideration information on the candidates for the position of rector of
Charles University.
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.
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