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1. OZNÁMENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vedení lékařské fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 19. března 2017 ve
věku 87 let zemřel prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc., emeritní přednosta Ústavu
fyziologie a Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové (1972 – 1990)
a emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové (1990 – 1991), významný odborník a
skvělý pedagog.
Čest jeho památce!
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2. INFORMACE – UVOLNĚNÍ Z FUNKCE PRODĚKANA
Předkládá: děkan / tel. 240
Na základě vlastní žádosti bylo ke dni 31. 3. 2017 ukončeno působení prof. MUDr.
Vladimíra Paličky, CSc., dr. h. c. ve funkci proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy.
Jménem vedení fakulty děkuji prof. Paličkovi za obětavou a záslužnou práci,
kterou v této funkci ve prospěch fakulty vykonal a přeji mu mnoho úspěchů v další
činnosti. Prof. Palička zůstává nadále členem kolegia děkana.
3. JMENOVÁNÍ PRODĚKANA
Předkládá: děkan / tel. 240
V souladu s § 28, odst. 5 a § 27, odst. 2, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové jmenuje s účinností od
1. 4. 2017 do 31. 8. 2018 proděkanem pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. MUDr.
Jiřího Peteru, Ph.D.
Jménem vedení fakulty přeji nově jmenovanému proděkanovi hodně úspěchů
v další práci.
4. JMENOVÁNÍ DOCENTEM
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, v platném znění, rektor Univerzity Karlovy jmenuje s účinností od 1. dubna
2017 Ing. Miloše Hrocha, Ph.D., odborného asistenta Ústavu lékařské biochemie Lékařské
fakulty v Hradci Králové, docentem pro obor Lékařská chemie a biochemie.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
5. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTY FN HK A LF V HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Na základě proběhlého výběrového řízení ředitel FN HK po dohodě s děkanem LF v
HK jmenuje do funkce přednosty Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Peteru, Ph.D. na
dobu neurčitou a to s účinností od 1. 4. 2017.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho dalších pracovních i osobních
úspěchů.
6. UDĚLENÍ PAMĚTNÍ MEDAILE LF V HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

D. Ševčíková / tel. 240

Při příležitosti významného životního jubilea děkan udělil prof. MUDr. Václavu
Dostálovi, emeritnímu přednostovi Kliniky infekčních nemocí, bronzovou pamětní medaili
Lékařské fakulty v HK.
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Jménem vedení fakulty srdečně blahopřeji k udělení bronzové pamětní medaile
Lékařské fakulty v HK a do dalších let přeji vše nejlepší.
7. DĚKANSKÉ VOLNO PRO STUDENTY
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové při příležitosti konání "Veletrhu
pracovního uplatnění v medicíně a farmacii" ve dnech 4. - 5. 4. 2017 uděluje studentům 4., 5.
a 6. ročníků české výuky Všeobecného lékařství děkanské volno dne 5. 4. 2017 po 3.
vyučovací hodině. V případě zájmu si mohou studenti výuku po dohodě s vyučujícím
nahradit.
8. ZMĚNA GARANTŮ
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
Prosíme přednosty kateder, klinik a ústavů o sdělení případných změn garantů
předmětů pro akademický rok 2017/2018. Změny zašlete nejpozději do 31. 5. 2017 e-mailem
na adresu faistovae@lfhk.cuni.cz.
9. GAMA UK - VYHLÁŠENÍ 4. KOLA INTERNÍ SOUTĚŽE
Předkládá: proděkan doc. Hanuš / tel. 462
Vyřizuje:
Ing. E. Macourková / tel. 136
Rektor UK otevřel 30. března pravděpodobně poslední, 4. kolo soutěže interní
soutěže GAMA UK, jehož cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků
výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.
Podpora je určena pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich
praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití, soutěž
probíhá pro dvě skupiny projektů:
1. Větší projekty
· max. doporučený objem podpory cca 850 000 Kč
· délka realizace 12 – 18 měsíců
· osobní náklady max. 40% celkových způsobilých nákladů dílčího projektu
2. Menší projekty
· max. doporučený objem podpory cca 200 000 Kč
· délka realizace 12 měsíců
Potvrzení zájmu a krátkou anotaci projektového záměru je třeba zaslat
koordinátorce soutěže GAMA UK - Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, 224 491 209, 776 007 130.
Projektový záměr je třeba dále projednat na Grantovém a zahraničním oddělení fakulty –
(Ing. Macourková, kl. 136, Ing. Svátková, kl. 232).
V případě schválení projektu musí fakulta převzít za plnění projektu dle pravidel
programu garanci.
Harmonogram soutěže:
30. 3. 2017
- vyhlášení 4. kola interního výběrového řízení
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12. 4. 2017 (13:00h)
4. 5. 2017 (23:59h)
23. 5. a 24. 5. 2017
červen, červenec 2017
od 1. 9. 2017

- informační seminář pro zájemce o 4. kolo interního výběrového
řízení, Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
- termín pro podání projektů do 4. kola interního výběrového
řízení
- osobní prezentace dílčích projektů v rámci 4. kola interního
výběrového řízení
- výsledky 4. kola interního výběrového řízení
- realizace podpořených dílčích projektů 4. kola interního
výběrového řízení

Více informací naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-6692.html.
10. ZMĚNY V OBSAZENÍ FUNKCE REFERENTA EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. J. Počarovská / tel. 286
K 15. 3. 2017 se mění obsazení mzdové účtárny, p. Věra Černá, dosavadní mzdová
účetní, přechází na uvolněné místo finanční účetní. Spolu s p. Veronikou Mojikovou bude
zajišťovat činnost mzdové účtárny nová pracovnice p. Anna Skybová.
Kontakty:
Jméno:
Věra Černá
Anna Skybová

Číslo telefonu:
215
496

Číslo dveří:
A-211
A-212

11. NOVELIZACE ZÁKONA Č. 95/2004 SB.
Předkládá: tajemnice / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. I. Malečková / tel. 348

Upozorňujeme, že byl schválen zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů.
Novelizované znění zákona č. 95/2004 Sb., které má účinnost od 1. 7. 2017, najdete na:
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Legislativa/

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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