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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
V nakladatelství Springer Nature 2017 vyšla dvoudílná monografie „Biomarkers in
Bone Disease“. Editory jsou prof. Vinnod B. Patel (University of Westminster) a prof. Viktor
R. Preedy (King´s College London). Monografie pojednává o kostních markerech při různých
onemocněních skeletu. Do knihy přispěli prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. a prof.
MUDr. Milan Bayer, CSc. - Utilization and Reference Values of Bone Turnover Markers:
Osteocalcin and Procollagen Type 1 N-Propeptide.
Oběžník LF č. 1/17-18

1

V nakladatelství Maxdorf s.r.o. vyšla publikace „HRCT u intersticiálních plicních
procesů v instruktivních kazuistikách“, autor MUDr. Eva Kočová a kol., editor prof. MUDr.
Martina Vašáková, Ph.D. Mezi spoluautory patří: MUDr. Vladimír Bartoš, recenzent prof.
MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
V nakladatelství Galén 2017 vyšla publikace „Advokáti mrtvých“ rozhovory se
soudními lékaři. Autoři PhDr. Pavel Nečas, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
Spoluautorkami jsou MUDr. Michaela Ublová a MUDr. Štěpánka Kučerová z ÚSL LF HK a
FN HK. Pomáhali studenti: teď již MUDr. Tomáš Maruškin, MUDr. Zdeněk Bonk a MUC.
Petra Daňková. Za LF HK a FN HK hovořili: doc. MUDr. Ivana Dvořáčková, DrSc., MUDr.
Petr Lacina, MUDr. Jaromír Hrubecký a MUDr. Josef Pleskot.
Jménem vedení fakulty všem blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
2. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

• Dne 30. září 2017 ukončil působení ve funkci přednosty III. interní gerontometabolické
kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové prof.
MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
• Dne 30. září 2017 ukončil působení ve funkci přednosty Kardiochirurgické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr.
Jan Harrer, CSc.
Jménem vedení fakulty oběma děkuji za dlouholetou náročnou a mimořádně
obětavou práci v této funkci a v dalším životě přeji mnoho pracovních úspěchů.
3. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Na základě proběhlých výběrových řízení ředitel FN HK po dohodě s děkanem LF HK
jmenuje:
• do funkce přednosty Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a
Lékařské fakulty v Hradci Králové doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc. na dobu
neurčitou s účinností od 1. října 2017.
• do funkce přednosty III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Bláhu,
CSc. na dobu určitou od 1. října 2017 do 30. září 2019.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních
úspěchů.
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4. POZVÁNÍ NA IMATRIKULACI
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Srdečně zvu učitele a pracovníky naší fakulty a fakultní nemocnice na slavnostní
imatrikulaci posluchačů 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné a Zubní
lékařství, bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Imatrikulace se koná v sobotu 21.
října 2017 od 9.30 hodin ve Velkém sále kongresového centra Aldis.
5. UPOZORNĚNÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
Prosím přednosty kateder, klinik, ústavů a oddělení, aby veškeré požadavky
k rozvrhům na letní semestr akademického roku 2017/2018 pro českou a anglickou výuku
zaslali do 20. 11. 2017 e-mailem na studijní oddělení na adresu: nechvilovaa@lfhk.cuni.cz.
Požadavky po tomto termínu nebudou zohledněny. Děkuji za pochopení.
6. VYHLÁŠENÍ VOLEB DO STUDENSTKÉ ČÁSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU LF
HK PRO OBDOBÍ 2018-2020
Předkládá: prof. Krejsek / tel. 92 3454
Zpracovala:
R. Vlachová / tel. 243
Akademický senát LF v HK na základě Čl. 3 Volebního řádu Akademického senátu LF
na svém zasedání dne 5. 6. 2017 schválil následující termíny pro konání voleb do studentské
části AS LF HK pro období 2018 – 2020 (1. 2. 2018 - 31. 1. 2020):
-

v úterý - 28. 11. 2017 – 8.00 – 15.00 hod. = budova TÚ = všechny studijní programy
ve středu - 29. 11. 2017 – 8.00 – 15.00 hod. = budova EC = všechny studijní programy

Volby jsou jednokolové.
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
Volební komise budou ustaveny v souladu s Čl. 13 Volebního řádu Akademického
senátu LF. Volební místnost v budově TÚ – zasedací místnost děkanátu a volební místnost ve
FN – budova EC.
Návrhy na kandidáty se podávají do 15. 11. 2017 do 12.00 hod. sekretářce senátu R.
Vlachové vlachovar@lfhk.cuni.cz . Členové volební komise vyžádají písemný souhlas
navrženého s kandidaturou.
Za kandidáta může být navržen student/ka, který/á je členem akademické obce fakulty.
Navrhovat kandidáty může každý student, který je členem akademické obce fakulty.
Do studentské části senátu se volí 12 zástupců akademické obce fakulty z řad studentů v
pěti volebních skupinách. Tyto skupiny tvoří:
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a) studenti studijního programu Všeobecné lékařství,
b) studenti studijního programu Zubní lékařství,
c) studenti studijních programů General Medicine a Dentistry uskutečňovaných
v anglickém jazyce,
d) studenti bakalářských studijních programů,
e) studenti doktorských studijních programů.
Každý člen studentské části AO ve smyslu článku 2 odst. 4 má právo volit do senátu
a být volen do studentské části senátu. Počet volených zástupců a počet náhradníků v každé ze
studijních oblastí je stanoven tímto volebním řádem takto:
−
−
−
−
−

ve volební skupině a) 6 členů senátu a 6 náhradníků,
ve volební skupině b) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
ve volební skupině c) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
ve volební skupině d) 1 člen senátu a 2 náhradníci,
ve volební skupině e) 1 člen senátu a 2 náhradníci.

Návrhy kandidátů jsou předkládány písemně a musí obsahovat:
a) jméno kandidáta,
b) volební skupinu ve smyslu čl. 12 odst. 1,
c) ročník studia kandidáta,
d) souhlas kandidáta s kandidaturou.
Volební komise sestaví na základě předložených návrhů volební lístky za jednotlivé
studijní oblasti. Seznam (kandidátní listinu) všech kandidátů rozdělených podle studijních
oblastí zveřejní na nástěnkách jednotlivých ročníků a na webových stránkách fakulty.
Volební lístky musí obsahovat nejméně dvanáct kandidátů za studijní oblast a) a čtyři
kandidáty za každou studijní oblast b), c), d), e), jinak se volby pro danou studijní oblast
nemohou uskutečnit.
Vlastní volby:
Při vlastní volbě je člen studentské části AO povinen prokázat volební komisi svou
totožnost (průkazem studenta nebo jiným dokladem). Účast stvrdí volič svým podpisem
v seznamu voličů. Každý oprávněný volič obdrží od komise volební lístek pro svou studijní
oblast.
Volbu provede volič tak, že na hlasovacím lístku označí jméno ze seznamu kandidátů
maximálně v počtu odpovídajícím limitu pro danou volební skupinu a vhodí hlasovací
lístek do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
Seznam voličů tvoří seznam studentů LF včetně studentů doktorského studijního
programu.
Zpracování výsledků proběhne následující den po skončení voleb.
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7. INFORMACE IPTO
Předkládá: Ing. L. Hlavatý / tel. 477

Vyřizuje:

E. Vávrová / tel. 246

Upozorňujeme všechna pracoviště fakulty, že v době od středy 1. 11. do úterý 7. 11.
2017 budou uzavřeny sklady MTZ z důvodu řádné roční inventury skladových zásob.
8. POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2017
Předkládá: Ing. Tlapáková / tel. 241
Vyřizuje:
Ing. Jarolímková/tel. 485
Stejně jako v předcházejících letech i v r. 2017 je nutné vypořádat všechny účetní
doklady do 31. 12. 2017.
Jedná se především o vydané objednávky, s tím spojené dodavatelské faktury, výdaje
hrazené v rámci tzv. drobného vydání a cestovní příkazy, které musí být nejen zaúčtovány, ale i
uhrazeny do 31. 12. 2017.
Z výše uvedených důvodu jsme vytvořili tabulku s termíny předání těchto dokladů na
Ekonomické oddělení (EO) a dále s informacemi, v jakém časovém termínu a v jakém stavu
dokladů mají být dokumenty evidovány v jednotlivých agendách EIS.
ÚČETNÍ DOKLAD
Objednávky - I. fáze
Objednávky - II. fáze
dodavatelské faktury
zálohové faktury
drobné vydání
stálé zálohy
tuzemské CP
zahraniční CP

PŘEDÁNÍ NA EO UZÁVĚRKA V
EIS
24. 11. 2017
15. 12. 2017
8. 12. 2017
8. 12. 2017
14. 12. 2017
14. 12. 2017

15. 12. 2017
15. 12. 2017

KONEČNÝ STAV
V EIS
signován
uzavřen, kontrola
zda je faktura v EIS
signován
signován

15. 12. 2017
15. 12. 2017

signován
signován

Od 28. 11. 2017 bude vedoucí EO provádět předběžnou kontrolu čerpání finančních
prostředků jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, projektů SVV, IRP, projektů
v rámci institucionální podpory V a V a zároveň i limitů pracovišť, s cílem zajištění
maximálního využití těchto přidělených prostředků. Vedoucí EO vzhledem k tomu, že k datu
24. 11. 2017 by již v EIS měly být zaevidovány všechny objednávky, bude v případě nečerpání
prostředků kontaktovat jednotlivé vedoucí pracovišť, popř. řešitele grantů, se záměrem
připomenout aktuální stav čerpání jim přidělených finančních prostředků a ověřit jejich využití
do konce roku 2017.
Pokud se jedná o účelově přidělené prostředky, projekty a granty je s řešiteli průběžně
v kontaktu Grantové a zahraniční oddělení a konzultuje nejen čerpání rozpočtu, ale též plnění
monitorovacích indikátorů.
Získané informace nutně potřebujeme k upřesnění odhadu hospodářského výsledku
fakulty, aby bylo možné učinit ještě případná strategická rozhodnutí. Po uvedeném termínu by
případné korekce měly být možné pouze u pracovních cest naplánovaných na prosinec 2017 a u
drobného vydání.
Nezbytnou podmínkou zjištění skutečného stavu čerpání je uzavírání objednávek v
EIS, v opačném případě rezervační systém blokuje i tyto prostředky a hlásí překročení limitu.
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V případě, kdy pracoviště mají již nyní informace o tom, že limit neinvestičních finančních
prostředků nevyčerpají, je nutné, aby vedoucí pracovišť toto sdělili vedoucí EO, popř. požádali
o převedení 70% ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do 1. 12. 2017.
Další doklady, které mohou ovlivnit hospodářský výsledek fakulty, je nutné odevzdat na
EO nejpozději do 5. 1. 2018. Jedná se především o materiál, který nebyl spotřebován, nebo je
na pracovišti zásoba ve vyšším než obvyklém množství.
Pro úspěšné zvládnutí roční závěrky je spolupráce vedoucích pracovišť, řešitelů
grantů s ekonomickým a grantovým oddělením naprosto nezbytná.
S připomínkami či dotazy se obracejte na vedoucí nebo referentky obou pracovišť.
9. ZÁKLADNÍ POKYNY K SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY NA LF HK
Předkládá: Ing. Tlapáková / tel. 241
Základní pokyny k systému spisové služby na LF HK najdete na webových stránkách
fakulty: https://www.lfhk.cuni.cz/Informacni-systemy/Spisova-sluzba/

10. NOVÁ OPATŘENÍ REKTORA NA PODPORU PROJEKTOVÉ ČINNOSTI
Předkládá: proděkanka pro vědeckou činnost /
Vyřizuje: Ing. E. Macourková / tel. 136
tel. 2477
Dovolujeme si vás informovat o nových Opatřeních rektora, jejichž cílem je podpora
podávání mezinárodních, vysoce kvalitních a konkurenceschopných vědeckých projektů.
Opatření rektora č. 64/2017 „Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově“
uvádí přesné podmínky pro získání podpory až do výše 100 tis. Kč, která je udělována
navrhovatelům z řad studentů a zaměstnanců univerzity rozhodnutím prorektora pro vědu, na
doporučení koordinátora ERC a se souhlasem děkana fakulty, v případě podání kvalitního
návrhu projektu prostřednictvím elektronické aplikace ERC.
Opatření rektora č. 63/2017 „Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů“
podporuje výzkumné iniciativy založené na konsorciu partnerů, které povedou k předložení
vysoce kvalitních projektových žádostí v Evropském rámcovém programu (H2020) a dalších
významných mezinárodních projektů. Navrhovatel z UK musí být v pozici koordinátora
projektu a projekt musí mít minimální rozpočet 70 000 EU.
Bližší informace k vydaným opatřením naleznete přímo v jejich textu.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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