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1. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místo:
Katedra interních oborů:
•

učitel/ka pro pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky s úvazkem 0,1
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Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
zaměření na specializaci kardiologie, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou
činnost, znalost AJ.
•

učitel/ka pro pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
zaměření na specializaci gastroenterologie, zájem o pedagogickou, publikační a
výzkumnou činnost, znalost AJ.

• učitel/ka pro pracoviště Plicní kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
zaměření na specializaci pneumologie, zájem o pedagogickou, publikační a
výzkumnou činnost, znalost AJ.
Datum nástupu dle dohody.
K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit životopis, přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem, ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce,
vědecké a vědeckopedagogické hodnosti, přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti
včetně činnosti publikační, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky zasílejte do 6. 2. 2017 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
2. OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582

Zpracovala:

Ing. M. Moravová / tel. 131

Oznamuji, že:
MUDr. Zdeňka Holubcová, studentka doktorského studijního programu Chirurgie,
bude 18. ledna 2017 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Dlouhý pentraxin 3 prediktivní biomarker poškozující zánětové odpovědi u nemocných operovaných na
srdci?“. Obhajoba se bude konat: Konferenční místnost Bedrnova pavilonu, 1. podlaží, areál
Fakultní nemocnice Hradec Králové.
3. NÁVŠTĚVA PROF. Z. TEMESGENA
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky a
vnější vztahy / tel. 2129

Zpracovala:

Mgr. V. Dohnalová / tel. 285

Dne 19. 1. 2017 navštíví Lékařskou fakultu v Hradci Králové prof. Zelalem
Temesgen, přednosta Kliniky HIV na Mayo Clinic, Rochester, USA. Bližší program včetně
veřejné přednášky naleznete na následujícím odkazu: https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,zahranici/Zahranicni-vztahy/Dalsi-informace-a-nabidky/Navsteva-prof-Temesgena-z-MayoClinic,-USA/.
Srdečně zveme všechny zaměstnance a studenty na veřejnou přednášku prof.
Temesgena.
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4. TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ DOKLADŮ NA REFERÁT PAM
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
L. Pohlová / tel. 430
Termíny odevzdávání dokladů k vyplacení odměn (výuka zahraničních studentů,
granty, kurzy, doplňková činnost), výkazů přesčasové práce a výkazů k dohodám o provedení
práce, dohodám o pracovní činnosti v roce 2017 na referát PaM:
27.1.
24.2.
29.3.
26.4.
29.5.
28.6.

27.7.
29.8.
27.9.
27.10.
27.11.
20.12.

Prosíme, aby všichni odpovědní pracovníci věnovali maximální pozornost dodržování
uvedených termínů, jinak se velmi zkracuje lhůta pro zpracování mzdových podkladů na
referátu PaM a ve mzdové účtárně.
5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO REGISTRU DOCENTŮ A PROFESORŮ NA DPČ A
DPP
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
L. Pohlová / tel. 430
Na základě novely zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 276/2016
Sb. o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
je nutné předávat do registru s účinností od 1. 1. 2017 uvedené personální údaje také u osob,
které uzavírají s fakultou dohody o pracovní činnosti DPČ a dohody o provedení práce DPP.
U osob, které mají na fakultě sjednán zároveň hlavní pracovní poměr a všechny
potřebné údaje jsou doložené v personální evidenci, zajistí vložení těchto údajů do systému
pracovnice Správního oddělení.
U pracovníků, kteří nemají sjednán hlavní pracovní poměr na fakultě a s nimiž se
sjednává pouze DPČ či DPP, žádáme o součinnost při zajištění podkladů sekretářky
pracovišť.
Potřebné údaje k DPČ a DPP profesorů a docentů jsou:
- datum získání VŠ vzdělání
- akademické tituly a vědecké hodnosti
- datum jmenování docentem a obor, název vysoké školy, na které byl titul získán
- datum jmenování profesorem a obor, název vysoké školy, na které byl titul získán
Tyto údaje je nutné doložit diplomy za všechny získané tituly, proto žádáme
sekretářky o zajištění kopií diplomů a o jejich předání na referát PaM fakulty u všech
osob, se kterými se bude uzavírat DPP nebo DPČ.
6. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY NA ROK 2017 PRO ÚSTAVY, KLINIKY A
KATEDRY LF HK
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. J. Počarovská / tel. 286
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Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 5. 1. 2017 mohou pracoviště do doby
schválení rozpočtu na rok 2017 čerpat v rámci rozpočtového provizoria prostředky do výše
max. 30% limitu rozpočtu pracovišť minulého roku.
Limit ve výši 30% zálohy je nyní vložen jako plánovaný rozpočet do systému EIS,
tento údaj se změní po schválení rozpočtu LF HK na rok 2017 na celkovou přidělenou částku.
Upozorňujeme, že rozpočtové provizorium slouží na pokrytí vznikajících
nezbytných výloh pracovišť.
Při čerpání prostředků pracovišť je nutné dodržovat vnitřní předpisy fakulty, zejména
postupy v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
7. ZMĚNY V OBSAZENÍ FUNKCE REFERENTA EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. J. Počarovská / tel. 286
Od 1. 1. 2017 vykonává funkci referenta pro veřejné zakázky Ing. Michala Kočišová,
tel. 297, číslo dveří A - 219 na Ekonomickém oddělení.
8. ZMĚNY
V NÁHRADÁCH
CESTOVNÍCH
VÝDAJŮ
PŘI
POUŽITÍ
SOUKROMÝCH VOZIDEL V ROCE 2017
Předkládá: Ing. J. Počarovská / tel. 286
Vyřizuje:
D. Hronová / tel. 486
Pro rok 2017 stanovilo MPSV ve vyhlášce č. 440/2016 Sb. průměrnou cenu
pohonných hmot a dalších náhrad dle ustanovení příslušných paragrafů zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Náhrady pohonných hmot:
- 29,50 Kč u benzínu natural 95 oktanů
- 32,50 Kč u benzínu natural 98 oktanů
- 28,60 Kč u motorové nafty
Podle § 158 odst. 3 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec 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 2017 činí u osobních silničních vozidel základní sazby náhrady za každý ujetý
kilometr 3,90 Kč.
9. ZMĚNY V NÁHRADÁCH STRAVNÉHO PŘI
ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017
Předkládá: Ing. J. Počarovská / tel. 286
Vyřizuje:

PRACOVNÍCH

CESTÁCH

D. Hronová / tel. 486

Pro rok 2017 byly vedením fakulty schváleny nové sazby náhrad zvýšených nároků na
stravné v souladu s vyhláškou MPSV č. 440/2016 Sb.
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Doba trvání cesty
5 – 12 hodin
12 – 18 hodin
nad 18 hodin

Sazba od 1. 1. 2017
83,-124,-198,--

Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách jsou stanoveny na rok 2017
Vyhláškou MF č. 366/2016 Sb. vždy pro konkrétní zemi.
10. PLÁN ODVOZU PRÁDLA LF UK DO PRÁDELNY FN PRO ROK 2017
Předkládá: doc. Živná / tel. 133
Vyřizuje:
K. Šildbergerová / tel. 143
Příjem prádla do prádelny a zároveň výdej čistého prádla probíhá v přízemí oddělení
RIL a VIV LF UK vždy v úterý 7:45-8:15 hod. Informace u p. Zadrobílkové Ivy a Ježkové
Dagmar, RIL a VIV, kl.143.
Příjem špinavého prádla a výdej čistého prádla
10. 1. 2017
11. 7. 2017
24. 1. 2017
8. 8. 2017
7. 2. 2017
5. 9. 2017
21. 2. 2017
19. 9. 2017
7. 3. 2017
3. 10. 2017
21. 3. 2017
17. 10. 2017
4. 4. 2017
31. 10. 2017
18. 4. 2017
14. 11. 2017
2. 5. 2017
28. 11. 2017
16. 5. 2017
12. 12. 2017
30. 5. 2017
9. 1. 2018
13. 6. 2017
23. 1. 2018
27. 6. 2017

11. NABÍDKA ÚSTAVU KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE
Předkládá: prof. Krejsek / tel. 3454
Vyřizuje:
Mgr. Koláčková / tel. 2270
Průtokový cytometr FACS Calibur (Becton Dickinson) pro 4 - barevnou detekci.
Rok výroby 2002. K cytometru náleží počítač Mac OS9, akviziční a analyzační
software CellQuest a transformátor. Po převozu cytometru je nutné zajistit servis k seřízení
zrcadel, která jsou citlivá k vychýlení. Cytometr je plně funkční.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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