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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan/tel. 240
V nových volbách Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP byla členkou
výboru zvolena doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D. a do funkce vědeckého sekretáře doc.
MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. byl jmenován členem expertního panelu „EP11 - lékařské vědy“
Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky na dvouleté funkční období.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.
2. PRODLOUŽENÍ JMENOVÁNÍ
Předkládá: děkan/tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Vohralíková/tel. 266

S účinností od 1. 10. 2016 prodlužuji jmenování ve funkci vedoucímu Katedry chirurgie
doc. MUDr. RNDr. Milanu Kaškovi, Ph.D. do 31. 12. 2016.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.
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3. ODBORNÝ ČASOPIS ACTA MEDICA
Předkládá: prof. Dusilová Sulková/tel. 2477

Vyřizuje:

Bc. Pšeničková/tel. 532

Sdělujeme, že odborný časopis UK, Lékařské fakulty v HK "Acta Medica (Hradec
Králové)" splnil úspěšně nová kritéria databáze DOAJ (Directory of Open Access Journals) a
je tedy zařazen mezi vědecky kvalitní časopisy. V databázi DOAJ jsou indexované časopisy,
které publikují recenzované články v režimu otevřeného přístupu (Open Access), avšak
současně je ověřené, že nepatří mezi tzv. predátorské časopisy. Otevřené časopisy, které
splnily nová náročná kritéria, mají v DOAJ ve svém profilu vpravo zelenou značkou. Odkaz
na databázi DOAJ najdete zde: http://bit.ly/2cByK9c.
4. SMĚRNICE – Oběh účetních dokladů
Předkládá: : Ing. Tlapáková/tel. 241

Vyřizuje:

Ing. Počarovská/tel. 286

Na webu Lékařské fakulty https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Smernice/#550 byla
zveřejněna aktualizovaná směrnice č. EO_S_03 Oběh účetních dokladů.
Účelem této směrnice je stanovit celý proces oběhu účetních dokladů od jejich vzniku až po
archivaci tak, aby účetnictví Lékařské fakulty v Hradci Králové bylo správné, úplné,
průkazné, včasné a dochvilné. Současně se tímto stanoví konkrétní pravomoc a odpovědnost
při provádění účetních operací s přihlédnutím k organizační struktuře LF HK.
Cílem oběhu účetních dokladů je vytvořit podmínky pro dodržování zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a rovněž dodržování zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dodržování směrnice je důležité i z hlediska zpracování podkladů pro daň z příjmů Univerzity
Karlovy jako právnické osoby, která toto přiznání podává, a dále pro povinné účetní audity
fakulty a univerzity.
Žádáme pracoviště, aby v rámci toho, jakým způsobem jsou součástí uvedeného oběhu
dokladů, respektovala uvedená pravidla a stanovené lhůty plnění.
5. OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP/tel. 3582

Vyřizuje:

Ing. Moravová/131

Oznamuji, že:
MUDr. Michaela Routhu, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Psychiatrie, 5.
září 2016 úspěšně obhájila disertační práci: „Prediction of Hepatic Encephalopathy after
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)“.
MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D., student doktorského studijního programu Oční lékařství, 6.
září 2016 úspěšně obhájil disertační práci: „Lalokové přenosy v chirurgii bazaliomů víček“.
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MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D., student doktorského studijního programu Fyziologie a
patologická fyziologie, 19. září 2016 úspěšně obhájil disertační práci: „Regenerace jater po
částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater“.
Vedení fakulty srdečně blahopřeje a do další práce přeje mnoho úspěchů.

MUDr. Miroslav Hodek, student doktorského studijního programu Klinická onkologie a
radioterapie, bude 14. října 2016 od 13:00 hodin obhajovat disertační práci: „Vliv vstupních
krevních parametrů na léčebnou odpověď u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem
konečníku“. Obhajoba se bude konat: Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, místnost č.
3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové.
6. NOVÝ FORMULÁŘ – Žádost o výdej stravenek
Předkládá: Ing. Tlapáková/tel. 241

Vyřizuje:

Ing. Počarovská/tel. 286

Vzhledem k tomu, že při výdeji stravenek v pokladně LF HK se doposud používaly podklady,
které nebyly vždy v souladu se Zákonem o finanční kontrole, ukládáme všem pověřeným
zaměstnancům používat od 1. 10. 2016 nový jednotný formulář „Žádost o výdej stravenek“,
který je zveřejněn na webu LF HK https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-ametodiky/Ekonomicke-oddeleni/.

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

Za správnost: Daniela Ševčíková / tel. 240
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