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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně udělila své nejvyšší vyznamenání, Cenu J. E.
Purkyně, prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr. h. c. Slavnostní akt proběhl v rámci
59. Purkyňova dne na zámku v Libochovicích. Prof. Květina je členem Vědecké rady Lékařské
fakulty v Hradci Králové.
Jménem vedení fakulty blahopřeji panu prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc.,
dr. h. c. k udělení tohoto velmi prestižního ocenění a přeji mu pevné zdraví a hodně
dalších úspěchů.
V nakladatelství Galén vyšla publikace „Trendy soudobé oftalmologie“, pořadatel
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. Mezi autory patří MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.,
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MUDr. Věra Lorencová, Ph.D., MUDr. Jana Nekolová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Rozsíval,
CSc., MUDr. Věra Veliká.
Jménem vedení fakulty všem autorům gratuluji a přeji hodně úspěchů v další
práci.
2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – VÝSLEDKY SOUTĚŽE VES 17
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: Ing. Z. Svátková / tel. 232
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích VES 17 o poskytnutí účelových prostředků na programové
projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programu mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE - podprogramu INTER-COST se zahájením řešení
projektů
v roce
2017.
Kompletní
výsledky
veřejné
soutěže
naleznete
na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-ainovacich-ves17-5.
Lékařská fakulta v Hradci Králové získala v této soutěži finanční podporu na nový
projekt.
číslo projektu
LTC17044

řešitel
prof. MUDr. Zuzana
Červinková, CSc.

název
Jaterní mitochondrie – zaměření na vliv věku,
životního stylu a prostředí

Jménem vedení fakulty paní prof. MUDr. Zuzaně Červinkové, CSc. blahopřeji
k úspěchu v náročné soutěži.
3. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – VÝSLEDKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU
TRIO
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: Ing. Z. Svátková / tel. 232
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky druhé veřejné soutěže
v programu TRIO s termínem zahájení řešení projektu v roce 2017. Kompletní výsledky
veřejné soutěže naleznete na https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-avyvoje/2017/5/A---seznam-podporenych-v-2-VS-TRIO.pdf.
Lékařská fakulta v Hradci Králové ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a
Výzkumným ústavem bavlnářským, a.s. v Ústí nad Orlicí získala finanční podporu na nový
projekt.
číslo projektu

řešitel

FV20287

doc. MUDr. Karel
Ettler, CSc.
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Jménem vedení fakulty panu doc. MUDr. Karlovi Ettlerovi, CSc. blahopřeji
k úspěchu v náročné soutěži.
4. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 212

V úterý dne 6. června 2017 v 14.00 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:
 Veřejná habilitační přednáška MUDr. Dariny Kohoutové, Ph.D. v oboru Vnitřní
nemoci na téma „Endoskopická terapie Barrettova jícnu“ a obhajoba habilitační práce
s názvem „Změny mitózy a apoptózy u kolorektálních neoplázií“.
 Veřejná habilitační přednáška MUDr. Filipa Čečky, Ph.D. v oboru Chirurgie na téma
„Využití drénů v břišní chirurgii“ a obhajoba habilitační práce s názvem „Historie,
současnost a moderní trendy chirurgické léčby nádorů pankreatu“.
Vedení fakulty všechny zájemce srdečně zve.

5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELE
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 212

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje:
A) Výběrové řízení na místo učitele/učitelky s úvazkem 0,4
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF a FN Hradec Králové

pro

Kliniku

Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství
nebo student/studentka s předpokladem ukončení studia v akademickém roce 2016/2017, 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 doklad o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti; přehled o
odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný souhlas (volnou
formou) k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o
ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 13. 6. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
B) Výběrové řízení na místo učitele/učitelky s úvazkem 0,5 pro Fingerlandův ústav
patologie, LF a FN Hradec Králové
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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.
K řízení doložte: Písemnou přihlášku; strukturovaný 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; písemný souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely
tohoto výběrového řízení.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 23. 6. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
6. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PŘEDNOSTY
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 212

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na
místo:
A) Přednosta / přednostka Ústavu lékařské biochemie
Kvalifikační 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 předpoklady pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 v platném znění
K přihlášce je třeba doložit:
- profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační
činnosti
- ověření doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech,
akademických kvalifikacích a odborných specializacích
- přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem
- osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
- souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
v platném znění
- koncepci řízení pracoviště
Předpokládaný datum nástupu od 1. 9. 2017.
Přihlášky spolu s přílohami zasílejte do 23. 6. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
B) Přednosta / přednostka Ústavu hygieny a preventivního lékařství
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Kvalifikační 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 předpoklady pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 v platném znění
K přihlášce je třeba doložit:
- profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační
činnosti
- ověření doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech,
akademických kvalifikacích a odborných specializacích
- přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem
- osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
- souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
v platném znění
- koncepci řízení pracoviště
Předpokládaný datum nástupu od 1. 9. 2017.
Přihlášky spolu s přílohami zasílejte do 23. 6. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
7. AGENTURA ZDRAVOTNICKÉHO VÝZKUMU ČR ZVEŘEJNILA VYHLÁŠENÍ
4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MZ ČR NA LÉTA 2018 – 2021
Předkládá: proděkanka pro vědeckou
Vyřizuje: Ing. Z. Svátková / tel. 232
činnost / tel. 2477
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 29. 5. 2017 novou jednostupňovou
veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu na léta
2018 – 2021.
Bližší informace včetně zadávací dokumentace naleznete pod tímto odkazem:
http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporumz-na-leta-2018-2021
Harmonogram přípravy projektů:
1. U všech projektů, které zahrnují zkoumání osob, musí být přiloženo vyjádření etické
komise. Nejzazší termíny pro odeslání podkladů k žádostem na Etickou komisi je
9. června 2017 (stručná žádost s popisem projektu, životopis řešitele projektu,
informovaný souhlas a informace pro pacienta).
2. Před podáním žádostí konzultujte, prosím, ekonomickou část projektu (Ing. Eva
Macourková; macourkovae@lfhk.cuni.cz; linka 136), osobní náklady (pí. Ladislava
Pohlová; pohlova@lfhk.cuni.cz; linka 430) a formální náležitosti (Z. Svátková;
svatkovz@lfhk.cuni.cz; linka 232).
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3. Termín pro předání návrhů žádostí na Grantové a zahraniční oddělení Lékařské fakulty
je stanoven na 26. června 2017.
Pozn. Spolupráce s Fakultní nemocnicí není podmínkou, ale přinejmenším v klinických
oborech je vítaná.
V případě, že je nutné v navrhovaném projektu zajistit povolení či ohlášení SÚKLu je
uchazečem vždy zdravotnické zařízení.
8. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ – PROJEKTY, GRANTY
Předkládá: proděkanka pro vědeckou
činnost / tel. 2477
Upozorňujeme všechny potenciální žadatele o projekty, granty a jiné obdobné
výzkumné či pedagogické aktivity, u kterých je v zadání spoluúčast LF HK, aby před vlastním
podáním projektu měli vyřešeno (ve spolupráci s GZO), jakým způsobem toto zadání splní.
Lékařská fakulta nedisponuje zdroji, kterými by tuto spoluúčast automaticky zajistila.
9. SEMINÁŘE 2017
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky
a vnější vztahy / tel. 2183

Vyřizuje:

Ing. E. Macourková / tel. 136

Dovoluji si Vás informovat, že Lékařská fakulta v Hradci Králové získala i v roce 2017
finanční prostředky na podporu mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního rozvojového
plánu UK.
Cílem této aktivity je podpora mezinárodní spolupráce ve vědě i ve výuce formou
uspořádání společných seminářů, workshopů a přednášek, na které mohou naši akademičtí
pracovníci zvát významné kolegy ze zahraničí. Zároveň je důraz dáván na rozvoj takových
perspektivních mezinárodních vztahů, který by napomohl většímu počtu podávaných projektů
do prestižního programu Horizont 2020 nebo společným publikacím s kolegy ze zahraničí.
Pokud máte zájem pozvat významného odborníka ze zahraničí a uspořádat mu
přednášku či workshop na půdě fakulty, případně připravit společnou publikaci nebo návrh
projektu do mezinárodního programu Horizont 2020, obraťte se, prosím, na Grantové a
zahraniční oddělení (Ing. Macourková, l. 136, e-mail: international@lfhk.cuni.cz)
10. REŽIE ČINNOSTÍ V ROCE 2017
Předkládá: tajemnice / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. J. Počarovská / tel. 286

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 2016 a skutečných celkových výnosů za stejné období.
Pro rok 2017 je výše celofakultní režie stanovena na 21,08 % z tržeb příslušné
činnosti, tj. z fakturované částky nebo z částky složené do pokladny fakulty v hotovosti, a to
bez DPH.
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11. NABÍDKA ÚSTAVU FYZIOLOGIE
Předkládá: doc. O. Kučera / tel. 186
Inv. číslo
33 057
33 058
40 628

Popis
Křeslo Komfort
Křeslo Komfort
Kroužkový vazač

Vyřizuje:

I. Altmannová / tel. 124
Rok pořízení
1976
1976
1994

Cena
1.420,- Kč
1.420,- Kč
7.626,- Kč

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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