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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. obdržel na XXIV. International Congress on
Advances in Ophthalmology (IAAO), který se konal ve dnech 1. – 3. 6. 2018 v Indii (Bombaj),
významné ocenění – Zlatou medaili za mimořádné zásluhy o oftalmologii (Exemplary Services
to Ophthalmology). Ocenění obdržel z rukou guvernéra státu Maharasthra a z rukou
předsedkyně Evropské kataraktové a refrakční společnosti prof. B Cochener z Francie. Je to
druhé nejvyšší vyznamenání, které uděluje Indická akademie oftalmologie.
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2. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové děkuje všem pracovníkům, kteří se podíleli
na zabezpečení přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů dne 11. 6. 2018.
Zodpovědný přístup všech zúčastněných přispěl ke zdárnému průběhu této organizačně náročné
a pro fakultu nanejvýš důležité akce.

3. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

P. Malá/ tel. 134

MUDr. Martin Štěpán, Ph.D., student doktorského studijního programu Gynekologie
a porodnictví, úspěšně obhájil 5. června 2018 disertační práci: „Infection-related Intraamniotic Complications in Women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes“

4. PLÁNOVANÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

Petra Malá / tel. 134

MUDr. Petra Hegerová, studentka doktorského studijního programu Vnitřní nemoci,
bude 25. 6. 2018 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Vliv časné nutriční podpory a
rehabilitace během akutního onemocnění na následnou morbiditum mortalitu a tělesnou
kondici u geriatrických pacientů – prospektivní dlouhodobá studie“. Obhajoba se bude
konat: Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská
581, 500 05 Hradec Králové
MUDr. Michal Pazderník, student doktorského studijního programu Vnitřní nemoci,
bude 25. 6. 2018 od 12:30 hodin obhajovat disertační práci: „Klinické projevy infekční
endokarditidy v závislosti na infekčním agens“. Obhajoba se bude konat: Fakultní
nemocnice Hradec Králové, budova č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, 500 05
Hradec Králové

5. STRAVOVÁNÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2018 V BUDOVĚ TÚ, ŠIMKOVA
ULICE
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. L. Hlavatý / tel. 477
Ve dnech 30. 7. 2018 – 10. 8. 2018 budou probíhat sanitární práce v prostoru jídelny,
v této době nebude zajištěno závodní stravování zaměstnanců formou výdeje obědů.
V těchto dnech bude možné využít náhradní stravování formou poukázek, na které má
zaměstnanec nárok v případě, když nečerpá dovolenou nebo jiné volno poskytnuté v souladu se
zákoníkem práce, a v příslušném dni odpracuje minimálně čtyři hodiny.
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6. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V SOUVISLOSTI S GDPR
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Malečková / tel. 348
V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Univerzita Karlova splnila svou
informační povinnost o zpracování a ochraně osobních údajů zveřejněním podmínek, za nichž
jsou zpracovávány osobní údaje. Součástí zveřejněných informací je i sdělení, že pověřencem
pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy byl jmenován Mgr. Jan Jindra. Pověřenec pro
ochranu osobních údajů bude vydávat pokyny, jimiž jsme povinni se řídit. Byl již vydán Pokyn
č. 1 – Hlášení ztráty zařízení a Pokyn č. 2 – Zveřejnění seznamu studentů/absolventů.
Za účelem stanovení pravidel při zpracování osobních údajů bylo také vydáno Opatření
rektora č. 16/2018.
Univerzita Karlova pro své zaměstnance k problematice GDPR připravila materiály,
které jsou na našem webu zveřejněny ve složce Lékařská fakulta - Fakulta - Ochrana osobních
údajů - GDPR pro zaměstnance. Za účelem rychlé orientace v této oblasti byly připraveny
zejm. publikace Příručka pro zaměstnance a GDPR – pokyny a doporučení, v nichž lze nalézt
základní pokyny, informace a vysvětlivky. Součástí zveřejněných dokumentů jsou i vzorové
dokumenty. Uvedené materiály budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Upozorňujeme, že povinností všech zaměstnanců je seznámit se s uvedenými
dokumenty, zejm. pak s opatřením rektora a s pokyny pověřence a řídit se jejich obsahem.
V případě nejasností se lze obracet na kontaktní osoby pro oblast ochrany osobních
údajů, jimiž jsou na naší fakultě Ing. Iveta Malečková a Ing. Jiří Špulák.

7. INFORMACE IPTO – UZAVŘENÉ SKLADY MTZ
Předkládá: Ing. L. Hlavatý / tel. 477
Vyřizuje:

E. Vávrová / tel. 246

Upozorňujeme všechna pracoviště fakulty, že v době od pondělí 25. 6. do pátku 29. 6.
2018 budou uzavřeny sklady MTZ z důvodu předávací inventury skladových zásob.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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