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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

D. Ševčíková / tel. 240

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Palička,
CSc., dr. h. c. byli jmenováni členy Vědecké rady Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové, Univerzity Karlovy.
Vedení fakulty oběma přeje hodně úspěchů v další práci.
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2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – NOVÉ PROJEKTY GAUK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: H. Horká / tel. 232
Ing. Hana Laštůvková získala nový projekt GAUK s názvem „Vliv kardiovaskulárních
léčiv na rozvoj nealkoholové steatohepatitidy“ a Fatemeh Alaei Faradonbeh, M.Sc. získala
nový projekt GAUK na téma „Role deficitu železa a Mrp2 transportéru v rozvoji estrogenyindukované cholestázy“ (obě z Ústavu farmakologie LF HK).
Jménem vedení fakulty oběma úspěšným žadatelkám gratuluji a přeji jim hodně
úspěchů při řešení těchto projektů.
3. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

V úterý dne 3. dubna 2018 v 14:00 hodin se ve Výukovém centru Lékařské fakulty
v Hradci Králové, v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, uskuteční zasedání Vědecké
rady Lékařské fakulty v Hradci Králové.
4. POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

D. Ševčíková / tel. 240

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Vás s potěšením zve na tradiční
jarní koncert dne 14. května 2018, na němž vystoupí český ansámbl Haydn Ensemble s
unikátním komorním a orchestrálním programem, ve kterém zazní díla světových skladatelů
éry baroka a klasicismu.
Koncert se koná ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů lékařské fakulty,
Šimkova 870, začátek v 18.00 hodin.
5. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA PŘEDNOSTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

A) Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
vypisují výběrové řízení na místo:





Přednosty/přednostky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Přednosty/přednostky Neurologické kliniky
Přednosty/přednostky Oční kliniky
Přednosty/přednostky Plicní kliniky

Kvalifikační požadavky:
 magisterské VŠ vzdělání lékařského směru
 akademická kvalifikace profesor nebo docent
 specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění
 osobní a profesní předpoklady pro řízení kliniky
 pedagogická praxe 5 let v oboru a minimálně 10 let odborné praxe
 vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů
 aktivní znalost anglického jazyka
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zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 v platném znění
licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru

K přihlášce je třeba přiložit:
 profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační
činnosti
 ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech a
akademických kvalifikacích a specializaci (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí)
 přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem
 osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
 doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
(zaměstnanci FN HK dokládat nemusí)
 licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., v platném
znění
 koncepci řízení a rozvoje pracoviště
Datum nástupu po vzájemné dohodě.
Platové podmínky: ve FN HK dle zákoníku práce, doplňujících nařízení vlády a dle
kolektivní smlouvy a na LF UK HK podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášky zasílejte do 3. 5. 2018 na Personální oddělení, Fakultní nemocnice
Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

B) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místo:
 Přednosty/přednostky Ústavu anatomie
 Přednosty/přednostky Ústavu lékařské biochemie
 Přednosta/přednostka Ústavu lékařské biologie a genetiky
Požadavky:
- akademická kvalifikace profesor nebo docent příslušného oboru
- osobní a profesní předpoklady pro řízení ústavu
- pedagogická praxe nejméně 5 let v oboru
- vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů
- aktivní znalost anglického jazyka
- splnění předpokladů pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 451/1991 Sb.“)
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a tituly uchazeče včetně uvedení korespondenční adresy, telefonu a
elektronického kontaktu
- strukturovaný profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a
publikační činnosti
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přehled o dosavadní praxi
seznam hlavních vědeckých prací
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991
Sb.
koncepci řízení a rozvoje pracoviště

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti ostatních uchazečů na obsazované pracovní
místo. Přihlášky zasílejte pouze v písemné podobě do 29. 4. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v
Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nebo podávejte
prostřednictvím podatelny Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Datum nástupu dle dohody.
Po ukončení výběrového řízení bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevybraným
uchazečům přihláška se všemi přílohami vrácena zpět.
C) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místo:
 Vedoucí Ústavu jazyků
Požadavky:
- absolvent magisterského studia obor anglistika nebo absolvent magisterského studia
učitelství pro střední školy se zaměřením na anglický jazyk
- akademický titul Ph.D.
- soustavná pedagogická praxe na vysoké škole nejméně 5 let
- organizační schopnosti
- vědecká a publikační aktivita
- ředitelství grantových úkolů je výhodou
- splnění předpokladů pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 451/1991 Sb.“)
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a tituly uchazeče včetně uvedení korespondenční adresy, telefonu a
elektronického kontaktu
- strukturovaný profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a
publikační činnosti
- přehled o dosavadní praxi
- seznam hlavních vědeckých prací
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
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úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991
Sb.
koncepci řízení a rozvoje pracoviště

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti ostatních uchazečů na obsazované pracovní
místo. Přihlášky zasílejte pouze v písemné podobě do 29. 4. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v
Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nebo podávejte
prostřednictvím podatelny Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Datum nástupu dle dohody.
Po ukončení výběrového řízení bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevybraným
uchazečům přihláška se všemi přílohami vrácena zpět.
6. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA UČITELŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

A) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na 4 místa
učitelů/lek Neurologické kliniky, každé s úvazkem 0,1:
Požadavky: Absolvent/ absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství nebo student/ studentka s předpokladem ukončení studia v akademickém roce
2017/2018, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; aktivní znalost
anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce, předpoklady pro
učitelskou a vědeckou práci; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
K řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní
praxi potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní
zkoušce, případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti;
přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný
souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 16. 4. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

B) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitel/ka Oddělení ošetřovatelství Ústavu sociálního lékařství, s úvazkem 0,7 (z
toho 0,3 zástup za mateřskou dovolenou):
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Požadavky: Absolvent/ absolventka magisterského vzdělání ve zdravotnických
oborech, registrovaná všeobecná sestra nebo porodní asistentka, min. 5 let praxe ve
zdravotnictví, pedagogické zkušenosti s výukou zdravotnických předmětů (SZŠ, VZŠ, VŠ),
zkušenosti se zaváděním inovací do zdravotnické praxe, předpoklady k vědecko-výzkumné
činnosti, znalost anglického jazyka, schopnost týmové spolupráce.
K řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu, přehled o dosavadní praxi potvrzený
zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, případně
originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti; přehled o odborné,
vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný souhlas (volnou formou)
k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 23. 4. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

7. DĚKANSKÉ VOLNO PRO STUDENTY
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové při příležitosti konání "Veletrhu pracovního
uplatnění v medicíně a farmacii" ve dnech 10. - 11. 4. 2018 uděluje studentům 4., 5. a 6.
ročníků české výuky Všeobecného lékařství děkanské volno dne 11. 4. 2018 po 3. vyučovací
hodině. V případě zájmu si mohou studenti výuku po dohodě s vyučujícím nahradit.

8. CENY NADAČNÍHO FONDU NEURON
Předkládá: proděkanka pro
vědeckou činnost / tel. 136

Vyřizuje:

Ing. E. Macourková / tel.
136

Nadační fond Neuron vyhlásil Ceny Neuron 2018. Účelem Ceny Neuron je motivovat
vědce a vědkyně v naší zemi ke špičkové vědecké práci. NF Neuron zásadně změnil způsob
oceňování vědců a bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet
odměňovaných, kteří prostředky mohou využít zcela podle svého vlastního uvážení.
V letošním roce probíhají nominace do tří kategorií v těchto oborech: lékařství,
matematika, fyzika, chemie, biologie, a dále v humanitních a výpočetních vědách.
Uzávěrka je do 31. 3. 2018, pro více informací odkaz zde:
http://www.nfneuron.cz/cs/novinky/nadacni-fond-neuron-zahajil-proces-nominaci-na-cenuneuron-2018
9. ČESKO RAKOUSKÉ MOBILITNÍ PROJEKTY
Předkládá: proděkan pro zahraniční
Vyřizuje:
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styky a vnější vztahy/ tel. 2183

136

MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko výzkumných
projektů mezi Českem a Rakouskem. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků,
spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
Podpora probíhá formou úhrady cestovních a pobytových nákladů výzkumných
pracovníků cestujících do zahraničí́. Účast výzkumných pracovníků na seminářích,
konferencích, kongresech a dalších setkáních není podporována.
Maximální podpora: 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.
Délka pobytu: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce
trvání 1 - 3 měsíce.
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí
týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.
Termín pro podání návrhů je 31. května 2018 ve 23:59:59 hod.
Bližší informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhuspolecnych-cesko-rakouskych-3

10. INVENTARIZACE V ROCE 2018
Předkládá: Ing. Frydrychová/tel. 286

Vyřizuje: I. Žáková/tel. 485

Pro řádné provedení inventarizací v roce 2018 nahlaste složení dílčích
inventarizačních komisí pracoviště (DIK) na ekonomické oddělení do 15. 4. 2018.

-

-

Při jejich sestavování musí být dodržena následující pravidla:
dílčí inventarizační komise musí být sestavena minimálně ze tří osob (předseda + 2
členové),
předsedou dílčí inventarizační komise nemůže být stejný pracovník jako v roce 2017,
pracovník zodpovědný za majetek pracoviště (přednosta ústavu, kliniky, vedoucí
pracoviště) může být členem komise, nemůže být však stanoven jako vedoucí DIK.

Informaci o složení dílčí inventarizační komise pracoviště předejte v písemné podobě
podepsané pracovníkem zodpovědným za majetek pracoviště k rukám hlavní účetní paní I.
Žákové.

11. REŽIE ČINNOSTÍ V ROCE 2018
Předkládá: tajemnice / tel. 240
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Pro vyúčtování doplňkové činnosti a dalších ekonomických aktivit na LF HK byla
stanovena výše režie jako vyjádření podílu skutečných režijních nákladů za předcházející
kalendářní rok 2017 a skutečných celkových výnosů za stejné období.
Pro rok 2018 je výše celofakultní režie stanovena na 19,43 % z tržeb příslušné
činnosti, tj. z fakturované částky nebo z částky složené do pokladny fakulty v hotovosti, a to
bez DPH.
12. ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY VÝDEJNÍHO CENTRA PRŮKAZŮ UK NA KOTLI
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje: R. Vlachová / tel. 243
Od 21. 3. 2018 dochází z důvodu nízké vytíženosti Výdejního centra průkazů UK Na
Kotli ke změně otevírací doby takto:
pondělí a středa: 11.00 – 18.00 hod.
13. NABÍDKA ÚSTAVU PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE
Předkládá: prof. Kuba / tel. 191
Vyřizuje: L. Kořínková / tel. 223
Inv. č.
021817/0
028912/0
034636/0
034637/0
034690/0
038508/0
038510/0
038657/0
k. č. 7
k. č. 41
k. č. 50
k. č. 66

Název
Mixer ETAMIRA
Stroj psací C 203
Minireflektor Zuzana
Minireflektor Zuzana
Mlýnek SWM 4
Strojek stříhací
Strojek stříhací
Psací stroj
Deska fixační pro králíky
Operační stolek na krysy
Plynový kahan
Tlakový hrnec

Rok pořízení
1965
1962
1978
1978
1978
1987
1987
1988
1999
1999
1999
1999

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