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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. byl jmenován členem Vědecké rady
Univerzity Karlovy.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. byl jmenován členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.
Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. byl jmenován externím členem Vědecké rady Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jménem vedení fakulty všem srdečně blahopřeji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
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Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky vyhlásila výsledky veřejné
soutěže o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví České republiky na léta 2018 - 2021
(VES 2018).
S potěšením oznamujeme, že LF v HK získala finanční podporu na své projekty:
Lékařská fakulta v Hradci Králové jako hlavní příjemce dotace
číslo projektu

řešitel

NV18-0600484

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

NV18-0800314

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DrSc.

název
Zlepšení kvality života u pacientů se
stabilní makulopatií prostřednictvím
implantace intraokulární makulární
čočky a modulací zrakové plasticity
transkraniální elektrickou stimulací.
Ověření diagnostických možností
nového mobilního přístroje k
vyšetřování zrakových evokovaných
potenciálů.

Jménem vedení fakulty jmenovaným blahopřeji k úspěchu v náročné soutěži.

2. VYHLÁŠENÍ VOLEB KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA LF V HK
Předkládá: prof. Krejsek / tel. 3454
Vyřizuje:
R. Vlachová / tel. 243
Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové vyhlašuje volby kandidáta
na funkci děkana pro funkční období 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022 s tímto harmonogramem voleb:
-

Termín I. kola voleb kandidáta na děkana se koná 9. 4. 2018 ve 14. 30 h.
Termín II. kola (případně III. kola) voleb kandidáta na děkana se koná 23. 4. 2018 ve
14. 30 h. - na mimořádném zasedání AS LF HK.
Vyhodnocení výsledků voleb: bezprostředně po skončení každého kola.
Zveřejnění výsledků voleb: bezprostředně po skončení každého kola.
Volby se řídí Jednacím řádem Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci
Králové, část IV.

Návrhy kandidáta na funkci děkana lze podávat počínaje dnem 15. 3. 2018 a
konče dnem konání I. kola voleb, tj. 9. 4. 2018, nejpozději přesně do 12.00 hod.
Kdo může navrhovat:
Kandidáta na funkci děkana může senátu předložit v písemné podobě nejméně deset
členů akademické obce fakulty nebo člen senátu. Navrhovat lze zpravidla profesory a
docenty, kteří jsou členy akademické obce ke dni prvního kola voleb.
Návrh musí obsahovat:
a) Jméno navrhovaného
b) Písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou
c) Stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na fakultě
d) Koncepci činnosti fakulty, předloženou navrhovaným
e) Jména, pracoviště a podpisy navrhovatelů
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Návrh se předává osobně sekretářce Akademického senátu LF HK (p. R. Vlachové),
která návrh zaeviduje. Po obdržení všech návrhů připraví volební komise seznam navržených,
který tvoří kandidátní listinu pro první kolo voleb.
Informování členů akademické obce:
Seznam navržených kandidátů pro I. kolo bude průběžně zveřejňován na webové stránce
fakulty a bude aktualizován každý pracovní den vždy v 15.00 hod., jen pokud dojde ke změně
vůči předchozímu zveřejnění. Oficiálně navrženým kandidátům bude umožněna prezentace
materiálů na webové stránce fakulty od 15. 3. 2018 do 23. 4. 2018, s výjimkou dne konání I.
kola voleb.
Bližší informace naleznete na https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Pro-resitelegrantu/GA-CR/Vyhlaseni-verejne-souteze-GA-CR-2018/ nebo je získáte prostřednictvím
Grantového oddělení LF HK.
Volby organizuje, řídí a stížnosti řeší volební komise pro volby kandidáta na funkci
děkana. Volební komise je tříčlenná (dva akademičtí pracovníci a jeden student). Akademický
senát na svém jednání 5. 3. 2018 zvolil v tajném hlasování volební komisi ve složení: prof.
PhDr. Jiří Mareš, CSc. (předseda), prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. (mluvčí), Petr Smolák (člen).
Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana.
Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách: Fakulta/Dokumenty/Akademický
senát/Volby.
https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Akademicky-senat/Volby/Volby-kandidata-nafunkci-dekana-LF-HK-(2018-22)/
3. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan

Vyřizuje:

Ing. Moravová / tel. 266

Dne 30. 3. 2018 ukončí působení ve funkci přednostky Rehabilitační kliniky LF HK a
FN HK doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
Jménem vedení fakulty děkuji za dlouholetou náročnou a obětavou práci v této funkci a
v dalším životě přeji mnoho pracovních úspěchů.

4. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTY
Předkládá: děkan

Vyřizuje:

Ing. Moravová / tel. 266

Na základě výběrového řízení ředitel FN HK po dohodě s děkanem LF HK jmenuje do
funkce přednosty Rehabilitační kliniky LF HK a FN HK doc. MUDr. Ivana Vařeku, Ph.D. na
dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 3. 2020.
Jménem vedení fakulty srdečně blahopřeji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
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5. PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA DĚKANÁTU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:

tajemnice / tel. 240

Ekonomické oddělení:
K 28. 2. 2018 ukončila pracovní poměr na fakultě Ing. Vlasta Jarolímková. Na pozici
hlavní účetní od 12. 3. 2018 nastoupila p. Iveta Žáková, č. tel. kl. 485, č. dveří A-218.
Studijní oddělení:
K 1. 2. 2018 nastoupila na zástup p. Aleny Nechvílové p. Lucie Sulková, č. tel. kl.
309, č. dveří A-204.
Grantové a zahraniční oddělení:
K 28. 2. 2018 přešla Ing. Zuzana Svátková na jinou pracovní pozici. Jako referent pro
tuzemské granty a projekty nastoupila od 1. 3. 2018 p. Hana Horká, č. tel. kl. 232, č. dveří
A-203.
Investiční a provozně technické oddělení:
K 28. 2. 2018 ukončil svou činnost na fakultě v pozici technika pro bezpečnost práce a
požární ochranu p. Jiří Hiesl. Od 1. 3. 2018 tuto agendu převzal p. Petr Šulc. Na fakultě bude
přítomen v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka v průběhu běžné pracovní doby. P. Šulc
působí v kanceláři č. dveří C-311 ve 3. patře budovy v Šimkově ulici (bývalá kancelář
sekretářky Ústavu biochemie), č. tel. kl. 316.
6. VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GRANTOVÉ AGENTURY ČR PRO ROK
2018
Předkládá: prof. Dusilová - Sulková / tel. 2477 Vyřizuje:
H. Horká / tel. 232
Grantová agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů.
Soutěž je vyhlášena pro:
 standardní projekty
 juniorské projekty
 mezinárodní projekty
Formuláře přihlášky jsou v internetové on-line aplikaci
(https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsess
ionid%3D6E8D8DC12B12CF2E78876F9FEA41BB86.gris2app%3Fp%3D103).
Před podáním přihlášky je nutné pečlivě nastudovat Zadávací dokumentaci veřejné soutěže
(https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace).
Veškeré formuláře se zasílají pouze elektronicky v PDF formátu.
Kompletní grantovou přihlášku v PDF formátu s potvrzenou kalkulací nákladů
na projekt (Ing. Macourková) a kalkulací mezd (p. Pohlová) zasílejte prostřednictvím emailu na Grantové oddělení (granty@lfhk.cuni.cz).
Termín pro odeslání formulářů: 4. dubna 2018
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U všech projektů, které zahrnují zkoumání nemocných či zdravých osob, resp. pokusy
na zvířatech, musí být přiloženo vyjádření etické komise, resp. odborné komise na ochranu
zvířat proti týrání. Pokud aplikace neumožní zařadit některé dokumenty přímo do textu
návrhu projektu, připojují se jako přílohy.
Ke každému návrhu projektu přikládá navrhovatel z řad Lékařské fakulty v Hradci
Králové dle Příkazu děkana č. 2/2012-13 vyplněné formuláře Souhlas s účastí podřízeného
zaměstnance na vědecko-výzkumném, výukovém nebo jiném projektu a Prohlášení
žadatele společně se zajištěným souhlasem členů řešitelského kolektivu s účastí na řešení
grantového projektu. Formuláře jsou součástí Příkazu děkana č. 2/2012-13
(https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/f69be6c7-8db7-4552-b0c5-3e5c80f1f891/Ucastzamestnancu-LFHK-na-projektech-souvisejicich.aspx/).
7. VYHLÁŠENÍ 3. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS UK ZA ROK 2019
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:
Ing. Macourková/ tel. 136
Bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus, které se řídí Zásadami schválenými
Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 17/2017 a novelizované
Opatřením rektora č. 5/2018, a také Vyhlášením třetího kola soutěže zveřejněném v Opatření
rektora č. 4/2018.
Cíl soutěže - podpora mladých vědeckých pracovníků - zpravidla se zahraničními
zkušenostmi (do 10 let od ukončení Ph.D) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří
na univerzitě.
Prostředky na financování projektu budou společně stejným dílem poskytovat Univerzita
Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
V dlouhodobějším horizontu si Univerzita Karlova od soutěže Primus slibuje zvýšení
úspěšnosti při předkládání žádostí o významné mezinárodní granty (např. ERC).
Zásady soutěže najdete na https://www.cuni.cz/UK-8121.html.
Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese
http://veda.is.cuni.cz.
Projekty je možné podávat do 16. dubna 2018.
Případní zájemci nechť kontaktují GZO do 10. dubna 2018.
S dotazy se můžete obracet na GZO, případně e-mailovou adresu primus@ruk.cuni.cz.

8. INFORMACE PRO ŽADATELE - PROJEKTY AZV MZ ČR 2018
Předkládá: prof. Dusilová - Sulková / tel. 2477 Vyřizuje:
H. Horká / tel. 232
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Podle informací z MZ ČR se připravuje vyhlášení dalšího kola soutěže o projekty
zdravotnického výzkumu (AZV). Vyhlášení soutěže očekáváme v květnu; odevzdání projektu
na konci června.
S předstihem upozorňujeme na letošní novinky a změny zadání ve srovnání se
zadáním v předchozích letech.
Nejdůležitější a zásadní změna pravidel nastává u klinických projektů, týkajících se
léčby a léčiv, v rámci kterých plánujete u pacientů jakoukoliv intervenci (byť zcela
minimální). Každá intervence nově podléhá kontrole SUKL.
Od letošního roku již nebude stačit pouze předběžné vyjádření SUKL, ale je
vyžadováno plné vyjádření (souhlas) SUKL. Tento souhlas bude nutno doložit spolu
s projektem, tj. je nutné tento souhlas obstarat předem. Pozor - projednávání na SUKL může
trvat 2 - 3 měsíce.
Pokud tedy uvažujete o podání projektu do soutěže AZV MZ ČR v letošním roce, je
nutné oslovit SUKL co nejdříve! Současně je nutné co nejdříve podat žádost o souhlasné
stanovisko SUKL s projektem. Podmínky, jak má být projekt pro SUKL připraven, lze na
SUKL konzultovat.
SUKL nabízí žadatelům bezplatnou pomoc při přípravě dokumentů tak, aby vše
potřebné bylo vyřešeno včas a SUKL stačil vydat stanovisko.
Dále upozorňujeme, že pojištění klinických studií je nutné. Není ho však možné
hradit z grantových prostředků. Všichni žadatelé o grantové projekty budou muset respektovat
nová pravidla o GDPR (ochrana osobních údajů).
S případnými dotazy se obracejte na GZO, Hana Horká, horkahan@lfhk.cuni.cz , tel.
495 816 232.
9. VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE INTER-EXCELENCE LTAUSA
Předkládá: prof. Dusilová - Sulková / tel. 2477 Vyřizuje:
Ing. Macourková/ tel. 136
MŠMT vyhlásilo dne 8/3/2018 veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci
programu INTER-EXCELENCE LTAUSA. Cílem projektů je podpora mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů
základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Řešení projektů
v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. ledna 2019. Prioritu budou mít
společné aktivity, které mohou podporovat společné vědeckotechnické cíle, rozvíjet
partnerské vztahy mezi výzkumnými institucemi a podniky soukromého a veřejného sektoru a
průmyslem, a zapojovat vědecké subjekty do řešení takových otázek, jako jsou podpora
vědecky podloženého rozhodování, ochrana životního prostředí a biodiverzity, energetika,
vesmír, globální monitorování, problematika HIV/AIDS a další zdravotní problematika,
vzdělávání v oblasti vědy a techniky, inženýrství a udržitelný rozvoj.
Minimální délka projektů je 24 měsíců. Ukončení soutěžní lhůty je dne 30. 4. 2018.
Veškeré informace a metodiky naleznete na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6?lang=1&ref=m&source=email.
Návrhy předem konzultujte s GZO (granty@lfhk.cuni.cz) a mzdové požadavky také s odd.
PaM (p. Pohlová, tel. 430).
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10. POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU II K INOVACI DSP
Předkládá: doc. Kaška/ tel. 3582
Vyřizuje:
K. Vaňková/ tel. 285
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 14 hod. proběhne na Lékařské fakultě v Hradci Králové (učebna
MOTUL - C 107) kulatý stůl II na téma Organizace vzdělávání v doktorských studijních
programech - best practice. Na setkání vystoupí: prof. John Creemers, Catholic University
of Leuven (Belgie) a prof. Jun Hamanaka, Yokohama University (Japonsko). Kulatý stůl II
proběhne v rámci projektu INODOK, srdečně zváni jsou především předsedové a členové
oborových rad DSP.

11. LIKVIDACE MAJETKU V ROCE 2018
Předkládá: Ing. Frydrychová/tel. 286

Zpracovala:

Ing. Frydrychová/tel. 286

Termíny pro likvidace majetku v roce 2018: 29. 3. 2018, 13. 6. 2018, 19. 9. 2018, 7. 11. 2018
Žádosti o likvidaci majetku budou předávány na Ekonomické oddělení elektronickou cestou
nejpozději 3 pracovní dny před stanoveným termínem likvidace. Schvalovací proces probíhá
obdobným způsobem jako u objednávek a faktur.
U dlouhodobého majetku včetně drobného majetku (majetek je opatřen inventárním číslem
LF) je nutné dodržovat při vyřizování následující podmínky:
-

dlouhodobý majetek musí být plně odepsaný,
veškerý funkční majetek musí být prokazatelně nabídnut dalším pracovištím oběžník),
majetek nelze vyřadit pro neupotřebitelnost,
je nutné vždy dodržovat pravidlo hospodárnosti,
při vyřazení majetku do pěti let do doby pořízení musí být doložen odborný posudek
(např. vyjádření servisní opravny, u výpočetní techniky vyjádření OVT),
vždy se musí uvádět důvod pro vyřazení,
vyřazovaný majetek musí být před příchodem komise umístěn pokud možno na
jednom místě a takovým způsobem, aby byla čitelná inventární čísla.

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

Za správnost: Daniela Ševčíková / tel. 240
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