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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., obdržel od děkanky Fakulty humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, u příležitosti 10. výročí založení fakulty, pamětní medaili za
podporu a odbornou pomoc při rozvoji FHS.
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V nakladatelství MSD vyšla monografie „Péče zaměřená na zvláštnosti pacienta“
autor prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. a kol. Mezi autorský kolektiv patří Mgr. Veronika
Gigalová, doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D., MUDr. David Skorunka, Ph.D. a Mgr. Eva
Vachková, Ph.D.
V nakladatelství Karolinum vyšla učebnice „Latinská lékařská terminologie“ autorů
PhDr. Pavla Nečase, Ph.D., Mgr. Evy Schánělové a Mgr. Kláry Čebišové.
Jménem vedení fakulty všem gratuluji a přeji hodně úspěchů v další práci.
2. GRATULACE K UDĚLENÍ PATENTU
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Macourková / tel. 136

Dne 16. 11. 2016 bylo ve Věstníku č. 46/2016 oznámeno udělení patentu č. 306293 na
přihlášku PV 2015-670 o názvu „Způsob purifikace betulinu a lupeolu, betulin a lupeol
připravitelné tímto způsobem“ původce Ing. Pavla Šimana, CSc. z Ústavu lékařské
biochemie.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.

3. JMENOVÁNÍ
NOVÉHO
DĚKANA
ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY
Předkládá: děkan / tel. 240

FAKULTY

VOJENSKÉHO

Novým děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany bude s účinností
od 1. 2. 2017 jmenován prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Jménem vedení fakulty prof. Boštíkovi blahopřeji a těším se na další spolupráci
mezi našimi fakultami.

4. JMENOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

Podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, rektor Univerzity
Karlovy v Praze jmenuje s účinností od 1. února 2017 MUDr. Ivu Sedlákovou, Ph.D.,
odbornou asistentku Porodnické a gynekologické kliniky Univerzity Karlovy,
Lékařské fakulty v Hradci Králové a lékařku se specializovanou způsobilostí FN Hradec
Králové, docentkou pro obor Gynekologie a porodnictví.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
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5. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

V úterý dne 7. února 2017 ve 14.00 hodin se ve Výukovém centru Lékařské
fakulty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové, uskuteční veřejné zasedání Vědecké
rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, na jehož programu je:
veřejná habilitační přednáška Ing. Miloše Hrocha, Ph.D.
v oboru Lékařská chemie a biochemie
na téma: „Hmotnostní spektrometrie ve službách medicíny“
a obhajoba habilitační práce
s názvem: „Vývoj nových bioanalytických metod pro terapeutické monitorování
a výzkum léčiv“.
Vedení fakulty všechny zájemce srdečně zve.
6. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové děkuje jménem vedení fakulty všem
pracovníkům a studentům, kteří se podíleli v sobotu 21. 1. 2017 na zabezpečení Dne
otevřených dveří a přispěli k jeho mimořádně zdárnému průběhu.
7. 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 HK a ostatní členy
akademické obce na Reprezentační ples Lékařské fakulty v Hradci Králové, který se koná
dne 7. 3. 2017 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Začátek plesu v 19.00 hodin,
slavnostní zahájení ve 20.00 hodin.
Možnost rezervace vstupenek od 6. 2. 2017 na e-mailu asm.lfhk@gmail.com.
Všechny rezervace stolů musí být vyzvednuty nejpozději do 1. 3. 2017.
Vstupné 300,- Kč, pro členy ASM 250,- Kč.
Datum a místo prodeje vstupenek:
-

21. 2., 23. 2., 28. 2., 2. 3. 2017 od 10:30 do 11:00 h. ve vestibulu LF HK
20. 2., 22. 2., 27. 2., 1. 3. 2017 od 10:30 do 11:00 h. v EC v areálu FN HK
pondělí (13. 2.) - čtvrtek od 18:00 do 21:00 h. v Kopírovacím centru Na Kotli

Program plesu:
Velký sál: kapela Big Band Vysoké Mýto; Malý sál: Dj Laaw; afterparty v klubu La Fabrique
(doprava na koleje i afterparty zajištěna).
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Děkan uděluje dne 8. 3. 2017 první 3 vyučovací hodiny děkanské volno studentům
v prezenční formě studia.
8. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
•

Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266
P. Kolmistrová / tel. 212

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/ky Dětské kliniky s úvazkem 0,2:

Požadavky: Absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství; praxe
v oboru; zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; znalost AJ.
K přihláškám doložte: 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, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Datum nástupu dle dohody.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky s přílohami zasílejte do 9. 2. 2017 na sekretariát děkana Lékařské fakulty
UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
•

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/ky Psychiatrické kliniky s úvazkem 0,1:

Požadavky: Absolvent magisterského studijního programu, obor Psychologie; zájem o
pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; znalost anglického jazyka; znalost práce na
PC; předpoklady pro učitelskou a vědeckou práci; zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
K přihláškám doložte: 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, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Datum nástupu dle dohody.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky s přílohami zasílejte do 12. 2. 2017 na adresu: Lékařská fakulta UK
v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

•

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové vypisují výběrové řízení na místo:
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přednosty/přednostky Kliniky onkologie a radioterapie
Kvalifikační požadavky:
• magisterské VŠ vzdělání lékařského směru
• akademická kvalifikace profesor nebo docent
• specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění
• osobní a profesní předpoklady pro řízení kliniky
• pedagogická praxe 5 let v oboru a minimálně 10 let odborné praxe
• vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů
• aktivní znalost anglického jazyka
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
• splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 v platném znění
• licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
K přihlášce je třeba přiložit:
• profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační
činnosti
• ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech a
akademických kvalifikacích a specializaci
• přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem
• osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
• doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
• licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,
v platném znění
• koncepci řízení pracoviště
Datum nástupu po vzájemné dohodě.
Platové podmínky: ve FN HK dle zákoníku práce, doplňujících nařízení vlády a dle
kolektivní smlouvy a na LF UK v HK podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2017 na Personální oddělení, Fakultní nemocnice
Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
9. PŘIPOMÍNKY K ROZVRHU
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
Žádáme přednosty kateder, klinik, ústavů a oddělení, aby požadavky k tvorbě rozvrhů
pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 zaslali do 10. 3. 2017 na studijní oddělení
e-mailem na adresu: nechvilovaa@lfhk.cuni.cz. Požadavky po tomto termínu nebudou
zohledněny.
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10. 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 2017 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 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. 2017.
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.

11. ZMĚNA VÝŠE ÚHRADY ZA STRAVOVÁNÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Od 1. 1. 2017 se v návaznosti na Kolektivní smlouvu uzavřenou mezi UK a
odborovými organizacemi pro zaměstnance fakulty zvyšuje hodnota stravenky na 70,- Kč,
z toho zaměstnanec hradí 31,50 Kč.
Od 1. 2. 2017 se rovněž zvyšuje hodnota dodávaných obědů na 69,- Kč, z toho
zaměstnanec hradí 31,05 Kč.

12. ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY NA ÚROKY Z ÚVĚRU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:

R. Chalupová / tel. 236

Dovolujeme si upozornit zaměstnance, že i nadále platí možnost využití finančních
příspěvků ze sociálního fondu - příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl.
2 Opatření děkana č. 1/07-08.
Žádosti je možné podávat nejpozději do 28. 2. 2017 na osobní referát, paní Chalupové.
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13. PLÁNOVANÉ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A
VZDĚLÁVÁNÍ
Předkládá: Ing. Macourková / tel. 136
Vyřizuje:
Mgr. V. Dohnalová / tel. 285
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaných výzvách v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci kterých můžete realizovat své záměry.
Bližší informace o avízu výzvy - Předaplikační výzkum: https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,zahranici/Pro-resitele-grantu/MSMT/OP-VVV/Predaplikacni-vyzkum-vyzva/
Bližší informace o avízu výzvy - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce:
https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Pro-resitele-grantu/MSMT/OP-VVV/Dlouhodobamezisektorova-spoluprace-avizo-vyzvy/
V případě zájmu, či dalších dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky GZO.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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