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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Česká fyziologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělila
Laufbergerovu medaili panu prof. MUDr. RNDr. Miroslavu Červinkovi, CSc. za
významný vědecký přínos.
Vedení fakulty blahopřeje k tomuto mimořádně významnému ocenění.
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Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. byl od 1. března 2017 jmenován
náměstkem pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Jménem vedení fakulty blahopřeji ke jmenování a do další práce přeji mnoho
úspěchů.
Rektor UK jmenoval s účinností od 1. 2. 2017 doc. RNDr. PhMr. Karla Volence,
CSc. členem Rady pro komercionalizaci Univerzity Karlovy
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE AZV ČR
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala: Ing. Z. Svátková / tel. 232
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky vyhlásila výsledky veřejné
soutěže o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví České republiky na léta 2017 na řešení
projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2017“). S radostí si dovolujeme
oznámit, že Lékařská fakulta UK v Hradci Králové získala finanční podporu na dva nové
projekty.
Seznam podpořených projektů:
číslo projektu
řešitel
17-28882A

prof. MUDr. Vladimír
Bláha, CSc.

17-29241A

prof. MUDr. Hana
Langrová, Ph.D.

název
Genetické polymorfismy, MiRNA a vybrané
bioindikátory aktivity - vzájemné vztahy při
diagnostice a léčbě těžké familiární
hypercholesterolemie
Proprotein konvertáza subtilisin/kexin 9 (PCSK9) v
patofyziologii a léčbě věkem podmíněné suché
formy makulární degenerace

Kompletní výsledky veřejné soutěže naleznete
na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejnesouteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2_13426_3529_3.html
Jménem vedení fakulty všem výše uvedeným blahopřeji k úspěchu v náročné
soutěži.

3. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – FINANČNÍ PODPORA Z OP VVV
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala: Mgr. V. Dohnalová / tel. 285
Projekt s názvem „BBMRI_CZ: Síť biobank – univerzální platforma k výzkumu
etiopatogeneze chorob“, žadatel: Univerzita Karlova, získal finanční podporu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury.
Lékařská fakulta UK v HK na projektu participuje s odborným týmem pana prof.
MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. Na projektu dále spolupracují odborné týmy z dalších dvou fakult
Oběžník LF č. 11/16-17

2

UK, 1. Lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni, dále z Masarykova onkologického ústavu
v Brně a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
4. UDĚLENÍ FINGERLANDOVY CENY ZA ROK 2016
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

D. Ševčíková / tel. 240

Vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
posoudilo přihlášky do soutěže pro udělení Fingerlandovy ceny za rok 2016.
Fingerlandovu cenu za rok 2016 získal MUDr. Lukáš Krbal z Fingerlandova ústavu
patologie LF UK a FN HK za publikaci původní práce: „Contribution of in vitro comparison
of colorectal carcinoma cells from primary and metastatic lesions to elucidation of
mechanisms of tumor progression and response to anticancer therapy“, publikovanou
v časopise Tumor Biology (Springer, IF 2,926).
Cena bude předána na zasedání Vědecké rady LF HK dne 4. dubna 2017.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji mnoho úspěchů v další odborné práci.
5. PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA SPRÁVNÍM ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Malečková / tel. 348
Ke dni 28. 2. 2017 končí v souvislosti s odchodem do starobního důchodu ve funkci
paní Ing. Naděžda Vohralíková. Agendu habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem, administraci Vědecké rady LF HK převezme od 1. 3. 2017 paní Pavla
Kolmistrová.
Jménem vedení fakulty děkuji paní Ing. Naděždě Vohralíkové za velmi záslužnou
práci, kterou pro fakultu vykonávala více než třicet let.
6. POPLATKY ZA HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala: P. Kolmistrová / tel. 212
S účinností od 1. 1. 2017 podle ustanovení § 72 odst. 16 a §74 odst. 10 č. 111/1998
Sb., zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s čl. 8 a čl. 18
Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem byl UK stanoven poplatek:
2 000,- Kč za habilitační řízení,
5 000,- Kč za řízení ke jmenování profesorem.
Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne schválení habilitační komise Vědeckou
radou fakulty, resp. schválení komise v řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou
fakulty a je nevratný.
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Částku zasílejte bankovním převodem na účet č.: 3716290/0300, variabilní symbol
81094. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení kvůli identifikaci platby.
7. AGENTURA PRO ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM ČR - NOVÁ APLIKACE PRO
PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ - REGISTRACE UŽIVATELŮ
Předkládá: proděkan pro vědeckou činnost /
Vyřizuje:
A. Frydrychová / tel. 232
tel. 2477
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále AZV ČR) v rámci blížícího se vyhlášení
veřejné soutěže spouští novou aplikaci pro podávání a správu projektů s názvem ISVP.
Tato aplikace nahrazuje stávající aplikaci GRIS, kterou bude nyní používat pouze Grantová
agentura ČR.
Vzhledem k této skutečnosti je nutné přeregistrovat všechny navrhovatele registrované
v GRIS, tj. i navrhovatele, jejichž projekty u AZV ČR neuspěly, a to proto, aby jim byl
v budoucnu umožněn přístup k jejich předchozím návrhům od roku 2015, aby je měli
k dispozici (pak už v rámci AZV ČR do GRIS nebudou mít přístup). Zároveň, pokud jste ještě
nikdy v aplikaci GRIS projekt nepodávali a plánujete žádat o projekt AZV ČR v letošním
roce, je nutné Vám registraci v nové aplikaci provést také.
Přeregistrování a registrace nových žadatelů bude probíhat pouze přes Grantové
a zahraniční oddělení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (dále GZO). GZO bude
registrovat pouze navrhovatele a nové uchazeče, kteří jako svou „žadatelskou“ instituci
uvedli/budou uvádět Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové.
V rámci tohoto přeregistrování bude GZO potřebovat následující informace od jednotlivých
navrhovatelů:
• celé jméno
• datum narození
• e-mail (upozornění: na tento e-mail bude zasláno přihlašovací heslo do aplikace ISVP,
tudíž je nutné mít v rámci podání projektu na tento e-mail přístup)
Navrhovatelé projektů AZV ČR poté obdrží na uvedený e-mail všechny potřebné
informace pro vlastní aktivaci účtu již do systému ISVP, kam tím budou registrovaní a budou
moci podávat návrhy svých projektů či případně nahlížet do svých starších návrhů, které se
jim převedou z aplikace GRIS, do něhož už nebudou mít přístup.
V případě, že jste jak úspěšní, tak i neúspěšní navrhovatelé projektů AZV ČR od r.
2015, případně jste noví zájemci o projekty AZV ČR, a budete chtít mít přístup do aplikace
ISVP pro podávání nových projektů nebo ke svým původním i současným projektům, prosím,
zašlete výše uvedené informace nejdéle do 3. března 2017 na adresu granty@lfhk.cuni.cz
Další možné informace naleznete v příručce pro žadatele publikovanou
na https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Pro-resitele-grantu/AZV-CR/Nova-aplikaceAZV-CR-registrace-uzivatelu/
Bližší informace podává Grantové a zahraniční oddělení (Aneta Frydrychová; kl. 232;
frydrychova@lfhk.cuni.cz a Ing. Zuzana Svátková; kl. 232; svatkovz@lfhk.cuni.cz)
8. VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GA ČR 2018
Předkládá: proděkan pro vědeckou činnost /
Vyřizuje:
tel. 2477
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Grantová agentura České republiky (www.gacr.cz) vyhlašuje veřejnou soutěž ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů.
Soutěž je vyhlášena pro:
-

Standardní projekty - https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty2018/
Mezinárodní projekty - https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodniprojekty-2018/
Juniorské projekty - https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty2018/

Formuláře přihlášky jsou v internetové on-line aplikaci GRIS https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessi
onid%3D3363E68F6F151DD8D187C3B3F065A5F7.gris2app%3Fp%3D103
Před podáním přihlášky je nutné pečlivě nastudovat Zadávací dokumentaci veřejné
soutěže.
Veškeré formuláře se zasílají pouze elektronicky v PDF formátu.
Kompletní grantovou přihlášku v PDF formátu s potvrzenou kalkulací nákladů na
projekt (Ing. Macourková - macourkovae@lfhk.cuni.cz; kl. 136) a kalkulací mezd p. Pohlová
- pohlova@lfhk.cuni.cz; kl. 430) zasílejte prostřednictvím e-mailu na Grantové oddělení.
Termín pro odeslání formulářů: 27. březen 2017.
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. V případě, že do svých projektů budete
potřebovat vyjádření Etické komise Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále EK), je
nutné žádost v originální podobě odeslat EK nejdéle do 20. března 2017.
Ke každému návrhu projektu přikládá navrhovatel z řad Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové dle Příkazu děkana č. 2/2012-13 vyplněné formuláře Souhlas s účastí podřízeného
zaměstnance na vědeckovýzkumném, 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/
Bližší informace podá Grantové oddělení https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Kontakt/
9. ZAJIŠŤOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

R. Chalupová / tel. 236

Upozorňuji vedoucí pracovišť, aby důsledně dodržovali ustanovení novelizované
směrnice „Pracovnělékařské prohlídky“, a to zejména v dodržování lhůt pro provedení
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pracovnělékařských prohlídek. Je nepřípustné, aby tyto prohlídky zaměstnanci absolvovali až
po skončení platnosti lékařského posudku z předchozí prohlídky.
Zaměstnanec bez platné pracovnělékařské prohlídky je zdravotně nezpůsobilý
nadále vykonávat dosavadní práci, a proto mu nesmí být práce přidělována.
Doporučuji, aby jednotlivá pracoviště zajišťovala prohlídky včas, tzn. minimálně
jeden měsíc před skončením platnosti stávajícího posudku.
10. INVENTARIZACE V ROCE 2017
Předkládá: Ing. Počarovská / tel. 286

Vyřizuje: Ing. Jarolímková / tel. 485

Pro řádné provedení inventarizací v roce 2017 nahlaste složení dílčích
inventarizačních komisí pracoviště (DIK) na ekonomické oddělení do 10. 3. 2017:
- dílčí inventarizační komise musí být sestavena minimálně ze tří osob (předseda + 2
členové),
- předsedou dílčí inventarizační komise nemůže být stejný pracovník jako v roce 2016,
- pracovník zodpovědný za majetek pracoviště (přednosta ústavu, kliniky, vedoucí
pracoviště) může být členem komise, nemůže být však stanoven jako vedoucí DIK.
11. LIKVIDACE MAJETKU V ROCE 2017
Předkládá: Ing. Počarovská / tel. 286
Vyřizuje: Ing. Jarolímková / tel. 485
Termíny pro likvidaci v roce 2017: 8. března, 7. června, 20. září a 1. listopadu.
Žádosti o likvidaci 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 vyřazování 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 od 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.

12. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) NA LF HK
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje: Ing. Počarovská / tel. 286
Od 1. března 2017 vstupuje v platnost již 2. fáze zavádění elektronické evidence tržeb
(EET), která se tak rozšiřuje na tržby v maloobchodě a velkoobchodě.
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Na Lékařské fakultě se povinnost vystavovat účtenku o evidované tržbě (EET) týká
pouze prodeje propagačních předmětů, a to při platbě v hotovosti nebo platební kartou.
Vystavení potřebného dokladu při nákupu propagačních předmětů zajistí sekretářka
děkanátu p. Radka Vlachová.
13. VYÚČTOVÁNÍ DROBNÉHO VYDÁNÍ – ZMĚNA OD 1. BŘEZNA 2017
Předkládá: Ing. Počarovská / tel. 286
Vyřizuje: J. Trnková / 248
Od 1. března 2017 bude finanční účtárna na LF HK vyžadovat jako nedílnou součást
přílohy k vyúčtování drobného vydání kromě zjednodušeného daňového dokladu či
výdajového pokladního dokladu i účtenku o evidované tržbě (tj. EET), kterou je prodávající
(obchodník) povinen kupujícímu (LF HK) vystavit.
Jedná se o platby v hotovosti (popřípadě platební kartou) spojené s:
- ubytováním, stravováním a pohostinstvím (hotely, ubytovny, penziony, catering aj.)
- nákupem kancelářských potřeb, materiálu pro údržbu, potravin, hygienických prostředků aj.
Upřesnění pro informaci:
Vystavuje-li podnikatel fakturu, jako způsob platby je podstatný reálný stav, tedy
jakým způsobem je ve skutečnosti faktura uhrazena (nikoliv údaje o způsobu úhrady
předem uvedené na faktuře). Zaplatí-li zákazník (LF HK) příslušnou částku v hotovosti nebo
platební kartou, musí podnikatel platbu zaevidovat a vystavit účtenku o evidované tržbě.
Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, pokud je částka uvedená na faktuře
uhrazena převodem z účtu nebo složením hotovosti na bankovní účet.
14. NABÍDKA ASOCIACE STUDENTŮ MEDICÍNY
Předkládá: Ing. V. Jarolímková / tel. 485
Inv. číslo
051595/0

Popis
Posilovací stroj – Body solid leg extension

Rok pořízení
2012

Cena
10.378,-

Rok pořízení
1994

Cena
9.699,-

15. NABÍDKA LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
Předkládá: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
Inv. číslo
040582/0

Popis
Vázací stroj A35

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