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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. (přednosta Kardiochirurgické kliniky LF HK a FN
HK), se stal předsedou výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie.
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (Oční klinika LF HK a FN HK) se stal
členem výboru České oftalmologické společnosti, jehož členem je již od začátku 90. let.
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Doc. MUDr. Dana Čížková, Ph.D., a prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., z Ústavu
histologie a embryologie LF HK byli zvoleni do nového výboru České společnosti histo- a
cytochemické. Prof. J. Mokrý byl zvolen předsedou a doc. D. Čížková pokladníkem ČSHC.
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., byl též zvolen do nového výboru České
anatomické společnosti jako 1. místopředseda.
Jménem vedení fakulty všem blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních
úspěchů.
2. JMENOVÁNÍ DOCENTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. G. Hrubecká / tel. 397

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 jmenoval s účinností od 1. února
2022:
MUDr. Pavla Ryšku, Ph.D. docentem pro obor Radiologie a zobrazovací metody
a
MUDr. Lukáše Školoudíka, Ph.D. docentem Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Jménem vedení fakulty oběma gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
3. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. G. Hrubecká / tel. 397

V úterý 1. února 2022 od 13,00 hodin se ve Výukovém centru Lékařské fakulty
v Hradci Králové v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, uskuteční veřejné zasedání
Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, na jejímž programu je:
-

Profesorská přednáška a řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr. Romana
Koberová Ivančaková, CSc. v oboru Stomatologie
Název přednášky: Postavení dětské stomatologie v současné medicíně

-

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
v oboru Vnitřní nemoci
Název přednášky: Diagnostika koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické
koherentní tomografie
Název habilitační práce: Diagnostika a rizikové faktory koronární nemoci srdečního
štěpu

-

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: Alexandr Stěpanov, M.D., Ph.D.
v oboru Oční lékařství
Název přednášky: Pachychoroidní choroby
Název habilitační práce: Anti- VEGF sítnicových onemocnění
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4. VĚDECKÁ KONFERENCE LF HK A FN HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

H. Horká / tel. 232

Srdečně zveme všechny zaměstnance a studenty na XXVI. Vědeckou konferenci
Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, která se uskuteční
dne 2. 2. 2022 dle aktuální pandemické situace fyzicky na místě či on-line v prostředí MS
Teams. Bližší informace budou uvedeny na webu LF viz odkaz níže.
Na konferenci budou prezentovány výsledky projektů, které skončily řešení v roce 2021
na Lékařské fakultě v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Současně budou prezentovány přednášky významných hostů, viz program konference.
Program konference naleznete zde:
https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Vedecka-setkani/Konference-LF-a-FN/Pokyny-kXXVI-vedecke-konferenci-LF-HK-a-FN-HK/

5. VYHLÁŠENÍ NOVÉ VÝZVY
ERASMUS+
Předkládá: proděkan pro zahraniční
styky a vnější vztahy / tel. 2183

MEZINÁRODNÍ
Vyřizuje:

KREDITOVÉ

MOBILITY

Ing. E. Macourková / tel. 136

Dům zahraniční spolupráce MŠMT vyhlásil novou výzvu Mezinárodní kreditové
mobility, která umožňuje krátkodobou i dlouhodobou mobilitu studentů a zaměstnanců mezi
zeměmi EU a partnerskými zeměmi (prakticky všechny země světa).
Mobility mohou být fyzické i kombinované, u studentů buď na studijní pobyt nebo na
praktickou stáž, u zaměstnanců výukové nebo na školení.
Projekt bude podávat celá UK jako jednu žádost na základě požadavků jednotlivých
fakult. Ty by měly být založeny na strategické spolupráci a zaměřené na konkrétní témata,
odsouhlasená s partnery. Možné partnerské země např.: Japonsko, Korea, Austrálie, Nový
Zéland, USA, Kanada, Rusko, Izrael, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá hora,
Ukrajina, Gruzie, atd
Více informací na GZO (l. 136). Uzávěrka požadavků na RUK: 14.2.2022
6. POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ MDR A IVDR
Předkládá: proděkan pro vědeckou
Vyřizuje:
činnost / tel. 6801

Ing. E. Macourková / tel. 136

Ve spolupráci s Centrem transferu biomedicínských technologií při FNHK si Vás
dovolujeme pozvat na
Školení k problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o
zdravotnických prostředcích a Nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických
prostředcích in vitro (IVDR).
Školení se uskuteční 1. 2. 2022, od 13:00 hod. online formou.
Školení je bezplatné a je určeno pro pracovníky zdravotnických zařízení, výzkumných a
vývojových organizací, malých a středních podniků věnujících se vývoji a výzkumu v oblasti
zdravotnictví.
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Kompletní pozvánku spolu s programem a registrací naleznete na tomto odkazu.

7. PLÁNOVANÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá:
proděkan
pro doktorské
Zpracovala:
studijní programy a výuku bakalářských
programů / tel. 3582

P. Malá / tel. 134

MUDr. Miroslav Šercl, student doktorského studijního programu Radiologie, bude
18.1.2022 od 10:00 hodin obhajovat disertační práci: „Disekce krčního úseku vnitřní
krkavice“. Radiologická klinika, budova č. 2, suterén, areál Fakultní nemocnice Hradec
Králové.
Mgr. Lucie Podmolíková, studentka doktorského studijního programu Lékařská
chemie a biochemie, bude 18.1.2022 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Innate
Immunity of the Urinary Bladder in Response to Exposition to Lipopolysaccharide and
Ionizing Radiation“. Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
(Kampus), posluchárna "Malá praktikárna", 3. patro, Zborovská, Hradec Králové.
Mgr. Alena Moravcová, studentka doktorského studijního programu Fyziologie a
patologická fyziologie, bude 25.1.2022 od 11:00 hodin obhajovat disertační práci: „Studium
mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených
hepatocytech“. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, zasedací místnost
Děkanátu, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
8. ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá:
proděkan
pro doktorské
Zpracovala:
studijní programy a výuku bakalářských
programů / tel. 3582

P. Malá / tel. 134

MUDr. Denisa Pohanková, Ph.D. studentka doktorského studijního programu
Klinická onkologie a radiologie, obhájila dne 17. 12. 2021 disertační práci: „Intersticiální
brachyterapie prsu a penisu“.
MUDr. Julius Örhalmi, Ph.D. student doktorského studijního programu Chirurgie,
obhájil dne 15. 12. 2021 disertační práci: „Vliv kumulativní tekutinové bilance na
mikrocirkulaci v oblasti anastomózy digitálního rekta“.
MUDr. Nedal Omran, Ph.D. student doktorského studijního programu Chirurgie,
obhájil dne 15. 12. 2021 disertační práci: „Vliv analgosedace na srdeční funkce“.
9. LIKVIDACE MAJETKU V ROCE 2022
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286

Vyřizuje:

R. Šafková / tel. 280

Termíny pro likvidace majetku v roce 2022: 24. 3. 2022, 23. 6. 2022, 22. 9. 2022, 8. 12. 2022.
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Žádosti o likvidaci majetku budou předávány na ekonomické oddělení elektronickou
cestou nejpozději 3 pracovní dny před stanoveným termínem likvidace. V elektronické žádosti
musí být jako odpovědná osoba vždy uveden vedoucí pracoviště. 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.
•
•
•
•
•

Vyřazení neupotřebitelného majetku (věci opotřebené, poškozené nebo zastaralé tak, že
nemohou sloužit původnímu nebo potřebnému účelu) bude i nadále probíhat na základě návrhu
na vyřazení majetku, který podává příslušné pracoviště LF HK elektronicky k rukám osoby
zodpovědné za evidenci majetku. Veškerý majetek, který má inventární číslo (není tedy veden
na kartách) musí být uveden elektronické žádosti v EIS. Jinak není možné majetek ze systému
vyřadit.
Dle Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, na nichž
se usnesl Akademický senát Univerzity Karlovy, je vyžadován u majetku, jehož pořizovací
cena je vyšší než 10 000 Kč bez ohledu na jeho stáří, specifický přístup:
Současně s návrhem na vyřazení pořizovaném v EIS je nutné přiložit interní odborný
posudek nebo vyjádření externího subjektu kompetentního tento posudek provést (odborná
servisní firma apod.) s popisem důvodu pro vyřazení, a to elektronicky do pole „Poznámka“
nebo vložením přílohy ve formátu .pdf nebo .docx do sekce „Dokumenty“ příslušného
formuláře v EIS.
Interní odborný posudek dle druhu majetku určeného k certifikaci vypracuje:
• OVT – výpočetní technika
• PTO – nábytek
• Vedoucí pracoviště nebo jím ustanovená komise, jíž je on sám členem v případě, že
pořizovací cena vyřazovaného přístroje je vyšší než 500 000 Kč – odborné stroje a
přístroje sloužící k výuce, vědě a výzkumu.
Bez uvedení slovního podrobně popsaného důvodu k vyřazení nebude majetek certifikován.
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10. ZÁLOHA NA LIMIT NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO VÝUKU NA
KALENDÁŘNÍ ROK 2022 – ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 6. 1. 2022 mohou pracoviště do doby
schválení rozpočtu na rok 2022, tj. v období rozpočtového provizoria, čerpat neinvestiční
prostředky pro zajištění výuky do výše max. 30 % limitovaného příslibu rozpočtu pracovišť
roku 2021.
Upozorňujeme, že v době rozpočtového provizoria je možné hradit vznikající nezbytné
výlohy pracovišť na zajištění výuky. Při čerpání prostředků je nutné dodržovat vnitřní
předpisy fakulty, zejména postupy dle zák. č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek.
Současně upozorňujeme, že z důvodu koncepční změny budou od roku 2022
vyjmenované skupiny majetku financovány výhradně z celofakultních zdrojů. Jedná se
zejména o:




nábytek, vybavení (výměna, nezbytné inovace)
standardní IT vybavení (PC, Notebooky, LCD, tiskárny a skenery)
AV Technika

Tento postup vyplývá z informací rozeslaných na konci loňského roku ke sběru
požadavků pracovišť.
Žádáme Vás tedy, abyste tyto věci z neinvestičních prostředků pracoviště nepořizovali.
Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k rostoucím nákladům na zajištění provozu fakulty
v současné době nedokážeme garantovat výši prostředků, které budou v rámci rozpočtu na rok
2022 pracovištím poskytnuty.
11. ZMĚNY
V NÁHRADÁCH
CESTOVNÍCH
VÝDAJŮ
PŘI
POUŽITÍ
SOUKROMÝCH VOZIDEL V ROCE 2022
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Vyřizuje:
D. Hronová / tel. 486
Pro rok 2022 stanovilo MPSV vyhláškou č. 511/2021 Sb. ze dne 15. 12.2021 průměrnou
cenu pohonných hmot a dalších náhrad dle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty:
- 37,10 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
- 40,50 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
- 36,10 Kč u motorové nafty
- 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Zaměstnanec prokazuje cenu PHM dokladem o nákupu, kde je patrná souvislost
s pracovní cestou (nákup den předem nebo ve dnech konání pracovní cesty).
Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní
cestou, vypočítá se jejich aritmetický průměr. V případě, že zaměstnanec skutečnou cenu PHM
neprokáže, používají se výše uvedené ceny.
Pro rok 2022 činí u osobních silničních motorových vozidel sazba základní náhrady za
každý ujetý kilometr 4,70 Kč.
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12. ZMĚNY V NÁHRADÁCH STRAVNÉHO PŘI
ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2022
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Vyřizuje:

PRACOVNÍCH

CESTÁCH

D. Hronová / tel. 486

Pro rok 2022 byly vedením fakulty schváleny sazby základních náhrad stravného
v souladu s vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb.
Doba trvání cesty
Sazba od 1. 1. 2022
5 – 12 hodin
99,-12 – 18 hodin
151,-nad 18 hodin
237,-Základní sazby stravného při zahraničních pracovních cestách jsou stanoveny na rok
2022
Vyhláškou
MF
č.
462/2021
Sb.
vždy
pro
konkrétní
zemi
(https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-462-2021-sb43850).
13. TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ
REFERÁT PAM
Předkládá: tajemnice / tel. 240

DOKLADŮ

PRO

Vyřizuje:

ZPRACOVÁNÍ

MEZD

NA

Ing. G. Hrubecká / tel. 286

Termíny odevzdávání dokladů k vyplacení odměn (výuka zahr. studentů, granty, kurzy,
doplňková činnost), výkazů přesčasové práce a výkazů k dohodám o provedení práce, dohodám
o pracovní činnosti v roce 2022 na referát PaM jsou stanoveny následovně:

27. 1.
24. 2.
29. 3.
27. 4.
27. 5.
28. 6.
27. 7.
29. 8.
27. 9.
26. 10.
28. 11.
20. 12.
Prosím, aby všichni odpovědní pracovníci dodržovali uvedené termíny pro odevzdání
podkladů pro zpracování mezd, které jsou nastaveny tak, aby bylo možné jejich zpracování
na referátu PaM a mzdové účtárně do výplatního termínu. Děkuji za součinnost.
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14. NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE LF HK – PREVENTIVNÍ PROGRAM NA
SCREENING PLICNÍHO KARCINOMU
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: doc. MUDr. V. Koblížek / tel. 4377
Na začátku roku 2022 startuje v České republice celostátní preventivní program
screeningu plicního karcinomu. Jedním z iniciátorů tohoto programu je také FN HK.
Tento unikátní program v rámci celé střední Evropy je určen pro kuřáky či bývalé
kuřáky ve věku 55 – 74 let.
Pracovníci Plicní kliniky nabízí pro zaměstnance LF HK a FN HK jednoduchou cestu,
jak se zapojit do tohoto důležitého preventivního programu. Pokud jste riziková osoba a máte
zájem o screening, můžete se telefonicky objednat do všeobecné ambulance Plicní kliniky (tel.
92 4377). Po vstupním vyšetření plicních funkcí budete objednáni na nízkodávkové CT
vyšetření hrudníku. Dle výsledku budete dále sledováni.
Každý účastník projektu bude zařazen, v případě trvající kuřácké závislosti, do
programu odvykání.
Více informací na www.pneumologie.cz

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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