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Oznámení s gratulací
Pozvánka na Reprezentační ples Lékařské fakulty v Hradci Králové
Výběrové řízení na místo učitele
Plánované obhajoby disertačních prací
Návštěva prof. Z. Temesgena
Termíny odevzdávání dokladů na referát PaM
Blokové odměny
Změny v náhradách stravného při pracovních cestách zaměstnanců v roce 2018
Neinvestiční prostředky na rok 2018 pro ústavy, kliniky a katedry LF HK
Změny v náhradách cestovních výdajů při použití soukromých vozidel v roce 2018
Nákup kancelářského papíru od 1. 1. 2018
Nabídka majetku Dětské kliniky FN HK a LF HK

1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. byl k 5. 12. 2017 jmenován členem oborové rady GA
UK do sekce C – lékařské vědy, skupina C1 – CHIR – Pohybový aparát, chirurgie,
stomatologie, neurovědy, smysly, biomechanika.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ PLES LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI
KRÁLOVÉ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: D. Ševčíková / tel. 240
Dovoluji si pozvat všechny zaměstnance Lékařské fakulty v Hradci Králové a ostatní
členy akademické obce na Reprezentační ples Lékařské fakulty v Hradci Králové, který se
koná dne 22. února 2018 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové. Začátek plesu v 19.00
hodin, slavnostní zahájení ve 20.00 hodin.
Děkan uděluje dne 23. února 2018 první 3 vyučovací hodiny děkanské volno
studentům v prezenční formě studia.
O prodeji vstupenek na Reprezentační ples Lékařské fakulty v Hradci Králové budete
aktuálně informováni na webu LF HK.
3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELE
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala: Ing. M. Moravová / tel. 266
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo:
 učitel/učitelka pro pracoviště Dětské kliniky s úvazkem 0,2
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství, 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. Specializace
v oboru dětské lékařství či probíhající příprava na ni výhodou.
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 15. 2. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
4. PLÁNOVANÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

Mgr. H. Vlasáková/ tel. 131

MUDr. Zuzana Dědková, studentka doktorského studijního programu Vnitřní nemoci,
bude 15. ledna 2018 od 13:30 hodin obhajovat disertační práci: „Vliv časné nutriční podpory
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a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici
u geriatrických pacientů – perspektivní dlouhodobá studie“. Obhajoba se bude konat:
Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581,
Hradec Králové.
MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, studentka doktorského studijního programu
Patologie, bude 1. února 2018 od 11:00 hodin obhajovat disertační práci: „Soudnělékařský
aspekt poranění vznikajících při kardiopulmonální resuscitaci“. Obhajoba se bude konat:
Fingerlandův ústav Patologie LF HK a FN HK, Sokolská 581, Hradec Králové.
5. NÁVŠTĚVA PROF. Z. TEMESGENA
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky a
vnější vztahy / tel. 21 83

Vyřizuje:

M. Pazourková / tel. 476

Dne 1. 2. 2018 navštíví Lékařskou fakultu v Hradci Králové prof. Zelalem Temesgen,
přednosta Kliniky HIV na Mayo Clinic, Rochester, USA. Podrobný program návštěvy a
pozvánka na veřejnou přednášku prof. Temesgena budou zveřejněny na webových stránkách
fakulty.
6. 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 2018 na referát PaM:
29.1.
26.2.
27.3.
26.4.
29.5.
27.6.

27.7.
29.8.
25.9.
29.10.
28.11.
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.
7. BLOKOVÉ ODMĚNY
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

L. Pohlová / tel. 430

Na základě zkušeností z minulých let bude možné i v letošním roce vyplácet tzv.
„blokové odměny“ v zájmu zvýšení okamžité motivace zaměstnanců. Limit pro pracoviště na
rok 2018 bude sdělen vedoucímu zaměstnanci v samostatném dopise. Propočet bude proveden
pro ústavy a kliniky na schválená tabulková místa, pro obslužná pracoviště na skutečně
obsazená místa. Každému vedoucímu zaměstnanci bude podle přepočteného počtu pracovníků
ústavu, kliniky či oddělení opět přidělena částka 3 000,-Kč na jeden celý úvazek, kterou může
na základě vlastního posouzení přiznat v průběhu roku za splnění mimořádných úkolů. Pro
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vypsání odměn je možné použít blok, který byl přidělen. Blok se vypisuje 3x a rozdělí se takto:
2x obdrží pracovník, z toho 1x zanechá na pokladně, zbývající třetí výtisk si ponechá vedoucí
zaměstnanec v bloku pro kontrolu částky a čísla bloku. Pokladna vyplatí pracovníkovi odměnu
proti podpisu a předá doklad k zúčtování na referát PaM, kde bude prováděna evidence čerpání
dle přidělených limitů. Limit musí být vyčerpán do 30. 11. 2018.
Blokové odměny se mohou vyplácet dvojím způsobem:
1. Na vypsaný blok jednorázově v maximální výši 5 000,- Kč v pokladně LF. Srážka daně
bude provedena v hrubé mzdě při nejbližším zúčtování výplaty. Pro vyplacení vyšší
částky je nutné informovat pokladní LF, aby si mohla připravit hotovost v souvislosti
s dodržením limitu pokladny.
2. Na základě písemného návrhu vedoucího zaměstnance i pro více zaměstnanců, výše
odměny není omezena při dodržení přiděleného limitu, doklad se předává na referát
PaM k realizaci s výplatou.
Blokové odměny přiznává děkan LF, přednosta ústavu, kliniky a vedoucí pracoviště.
8. ZMĚNY V NÁHRADÁCH STRAVNÉHO PŘI
ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Vyřizuje:

PRACOVNÍCH

CESTÁCH

D. Hronová / tel. 486

Pro rok 2018 byly vedením fakulty schváleny nové sazby náhrad zvýšených nároků na
stravné v souladu s vyhláškou MPSV č. 463/2017 Sb.
Doba trvání cesty
5 – 12 hodin
12 – 18 hodin
nad 18 hodin

Sazba od 1. 1. 2018
90,-138,-215,--

Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách jsou stanoveny na rok 2018
Vyhláškou MF č. 401/2017 Sb. vždy pro konkrétní zemi.
9. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY NA ROK 2018 PRO ÚSTAVY, KLINIKY A
KATEDRY LF HK
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 4. 1. 2018 mohou pracoviště do doby
schválení rozpočtu na rok 2018 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 2018 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.
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10. ZMĚNY
V NÁHRADÁCH
CESTOVNÍCH
VÝDAJŮ
PŘI
POUŽITÍ
SOUKROMÝCH VOZIDEL V ROCE 2018
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Vyřizuje:
D. Hronová / tel. 486
Pro rok 2018 stanovilo MPSV vyhláškou č. 463/2017 Sb. ze dne 15. 12.2017 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:
- 30,50 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
- 32,80 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
- 29,80 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 2018 činí u osobních silničních motorových vozidel sazba základní náhrady za
každý ujetý kilometr 4,00 Kč.
11. NÁKUP KANCELÁŘSKÉHO PAPÍRU OD 1. 1. 2018
Předkládá: Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Vyřizuje:

Ing. M. Kočišová / tel. 297

Na základě výsledku zadávacího řízení budou v r. 2018 dodávku xerografického
papíru (A3, A4 - gramáž 80g/m2) zajišťovat POUZE dva dodavatelé, kteří byli vybráni na
základě rektorátní veřejné zakázky. Objednávky bude realizovat výhradně paní Eva Vávrová,
zaměstnanec Investičního a provozně technického oddělení LF HK, klapka 246, email:
vavrova@lfhk.cuni.cz.
12. NABÍDKA MAJETKU DĚTSKÉ KLINIKY FN HK A LF HK
Předkládá: doc. Skálová / tel. 92 3752
Vyřizuje:
E. Klučková / tel. 92 3752
Inventární
číslo
7856
42883
42884
42885
42886
42887
42888
42889
42890

Popis
Projekční systém (tabule)
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
Stolek = školní lavice lichoběžníkového tvaru
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Rok
pořízení
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Pořizovací
cena
49 996,2 928,2 928,2 928,2 928,2 928,2 928,2 928,2 928,5

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