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1. UDĚLENÍ PAMĚTNÍ MEDAILE UK, LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HK
Předkládá: děkan/tel. 240
Vyřizuje: D. Ševčíková /tel. 240
Při příležitosti významného životního jubilea udělil děkan doc. MUDr. Pavlovi
Žákovi, Ph.D. bronzovou pamětní medaili UK, Lékařské fakulty v HK. Medaile byla
slavnostně předána dne 4. 10. 2016 na Vědecké radě LF HK.
Jménem vedení fakulty srdečně blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.

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

Vyřizuje:

D. Ševčíková /tel. 240

Nakladatelství odborné literatury Maxdorf vydalo monografii s názvem „Koronární
cirkulace“, hlavní autoři doc. MUDr. Martin Mates, CSc., MUDr. Petr Kala, Ph.D. a prof.
MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. Mezi spoluautory patří MUDr. Josef Bis, Ph.D. a prof. MUDr.
Ivo Šteiner, CSc., recenzentem je prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc.
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Jménem vedení fakulty srdečně autorům blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.

3. ODVOLÁNÍ
Předkládá: děkan/tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Vohralíková/tel.266

K 3. 10. 2016 byl z funkce přednosty Chirurgické kliniky LF a FN odvolán doc. MUDr.
Zdeněk Šubrt, Ph.D.
Jménem vedení fakulty děkuji za práci vykonanou v této funkci a v další práci přeji
mnoho pracovních úspěchů.
4. POVĚŘENÍ VEDENÍM KLINIKY
Předkládá: děkan/tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Vohralíková/tel.266

K 3. 10. 2016 byl vedením Chirurgické kliniky LF a FN pověřen plk. doc. MUDr. Jiří
Páral, Ph.D.
Jménem vedení fakulty blahopřeji ke jmenování do funkce a přeji mnoho dalších
pracovních úspěchů.
5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan/tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Vohralíková/tel.266

Děkan UK, Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa:
Katedra chirurgie:
 2 učitele/ky pro pracoviště Chirurgické kliniky s úvazky 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
atestace v oboru cévní chirurgie, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou
činnost, znalost AJ.
 učitel/ka pro pracoviště Ortopedické kliniky s úvazkem 0,2
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, zájem
o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ.
Katedra interních oborů:


učitel/ka IV. interní hematologické kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
atestace z hematologie nebo její dosažení v brzké době, zájem o pedagogickou,
publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ.

Datum nástupu dle dohody.
K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit 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.
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Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky zasílejte do 10. 11. 2016 na sekretariát děkana UK, Lékařské fakulty v Hradci
Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

6. POZVÁNÍ NA IMATRIKULACI
Předkládá: děkan/tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Faistová / tel. 220

Srdečně zvu učitele a pracovníky naší fakulty a fakultní nemocnice na slavnostní
imatrikulaci posluchačů 1. ročníku magisterských studijních programů Všeobecné a Zubní
lékařství, bakalářského studijního programu Ošetřovatelství a doktorských studijních
programů. Imatrikulace se koná v sobotu 22. října 2016 od 9.30 hodin ve Velkém sále
kongresového centra Aldis.
7. UPOZORNÉNÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Předkládá: Ing. Faistová / tel. 220
Žádám přednosty kateder, klinik, ústavů a oddělení, aby veškeré požadavky
k rozvrhům na letní semestr akademického roku 2016/2017 pro anglickou a českou výuku
zaslali do 20. 11. 2016 e-mailem na studijní oddělení na adresu nechvilovaa@lfhk.cuni.cz.
Věnujte přípravě připomínek a požadavků dostatečnou pozornost. Zapracovávání změn do již
připravených rozvrhů je velmi složité. Děkuji za pochopení.
8. POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2016
Předkládá: Ing. Tlapáková/tel. 241
Vyřizuje: Ing. Počarovská/tel. 286
Ing. Macourková/tel.136
Stejně jako v předcházejících letech i v r. 2016 je nutné vypořádat všechny účetní
doklady do 31. 12. 2016.
Jedná se především o vydané objednávky, s tím spojené dodavatelské faktury, výdaje
hrazené v rámci tzv. drobného vydání a cestovní příkazy, které musí být nejen zaúčtovány, ale
i uhrazeny do 31. 12. 2016.
Z výše uvedených důvodu jsme vytvořili tabulku s termíny předání těchto dokladů na
Ekonomické oddělení (EO) a dále s informacemi, v jakém časovém termínu a v jakém stavu
dokladů mají být dokumenty evidovány v jednotlivých agendách EIS.
ÚČETNÍ DOKLAD
Objednávky - I. fáze
Objednávky - II. fáze

PŘEDÁNÍ NA EO UZÁVĚRKA V
EIS
25. 11. 2016
16. 12. 2016

dodavatelské faktury
zálohové faktury
drobné vydání
stálé zálohy

9. 12. 2016
9. 12. 2016
16. 12. 2016
16. 12. 2016
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zda je faktura v EIS
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tuzemské CP
zahraniční CP

16. 12. 2016
16. 12. 2016

signován
signován

Od 28. 11. 2016 bude vedoucí EO provádět předběžnou kontrolu čerpání
finančních prostředků jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, projektů SVV, IRP,
projektů v rámci institucionální podpory V a V a zároveň i limitů pracovišť, s cílem
zajištění maximálního využití těchto přidělených prostředků. Vedoucí EO vzhledem k tomu,
že k datu 28. 11. 2016 by již v EIS měly být zaevidovány všechny objednávky, bude
v případě nečerpání prostředků kontaktovat jednotlivé vedoucí pracovišť, popř. řešitele
grantů, se záměrem připomenout aktuální stav čerpání jim přidělených finančních prostředků
a ověřit jejich využití do konce roku 2016.
Pokud se jedná o účelově přidělené prostředky, projekty a granty je s řešiteli průběžně
v kontaktu Grantové a zahraniční oddělení a konzultuje nejen čerpání rozpočtu, ale též plnění
monitorovacích indikátorů.
Získané informace nutně potřebujeme k upřesnění odhadu hospodářského výsledku
fakulty, aby bylo možné učinit ještě případná strategická rozhodnutí. Po uvedeném termínu by
případné korekce měly být možné pouze u pracovních cest naplánovaných na prosinec 2016 a
u drobného vydání.
Nezbytnou podmínkou zjištění skutečného stavu čerpání je uzavírání objednávek v
EIS, v opačném případě rezervační systém blokuje i tyto prostředky a hlásí překročení limitu.
V případě, kdy pracoviště mají již nyní informace o tom, že limit neinvestičních finančních
prostředků nevyčerpají, je nutné, aby vedoucí pracovišť toto sdělili vedoucí EO, popř.
požádali o převedení 70% ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do 1. 12.
2016.
Další doklady, které mohou ovlivnit hospodářský výsledek fakulty, je nutné odevzdat
na EO nejpozději do 6. 1. 2017. Jedná se především o materiál, který nebyl spotřebován, nebo
je na pracovišti zásoba ve vyšším než obvyklém množství.
Pro úspěšné zvládnutí roční závěrky je spolupráce vedoucích pracovišť, řešitelů
grantů s ekonomickým a grantovým oddělením naprosto nezbytná.
S připomínkami či dotazy se obracejte na vedoucí nebo referentky obou pracovišť.
9. VOLBY ZÁSTUPCŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
UNIVERZITY KARLOVY
Předkládá: prof. Krejsek/ tel. 3454
prof. Mareš/ tel. 426
Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo na naší fakultě
volby do AS UK. Na základě toho Akademický senát LF stanovil termíny voleb, jmenoval
členy dílčí volební komise a jejího předsedu – prof. PhDr. J. Mareše, CSc. z Ústavu
sociálního lékařství. Dílčí volební komise volby připravuje, řídí a vyřizuje stížnosti.
Volby do AS UK - zaměstnanci + studenti:
Podávání návrhů kandidátů: do pondělí 14. 11. 2016 do 12.00 hod. (písemně).
Za kandidáta může být navržen akademický pracovník (student do studentské části AS
UK), který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý člen
akademické obce fakulty a to předsedovi dílčí volební komise nejlépe prostřednictvím
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sekretářky AS LF R. Vlachové z děkanátu LF. Navržení kandidáti pak budou osloveni
předsedou dílčí volební komise či pověřeným členem této komise, zda se svou kandidaturou
souhlasí (písemný souhlas). Návrhy na kandidáty, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas,
budou průběžně zveřejňovány na www stránce Akademického senátu, jež je veřejně přístupná
z hlavní www stránky LF.





Seznam voličů akademických pracovníků tvoří:
seznam akademických pracovníků LF včetně studentů doktorského studia v prezenční i v
kombinované formě, kteří mají pracovní úvazek u LF (pokud písemně do 24. 10. 2016
nepožádají, že chtějí být převedeni do volebního seznamu studentů).
Seznam voličů studentů tvoří:
Seznam studentů LF včetně studentů doktorského studia v prezenční i v kombinované
formě studia pokud nemají pracovní úvazek u LF.
Studenti doktorského studia v prezenční i v kombinované formě, kteří mají pracovní
úvazek u LF, a kteří písemně do 24. 10. 2016 požádali, že chtějí být převedeni do
volebního seznamu studentů.

Vlastní volby:
Volební místnosti budou otevřeny takto:
Úterý
22. 11. 2016 Zasedací místnost LF:
Středa
23. 11. 2016 Výukové centrum LF ve FN:

10,00 – 15,00 h
10,00 – 15,00 h

Hlasovací lístky (zvlášť pro volbu akademických pracovníků a pro volbu studentů)
budou voličům předány ve volební místnosti. Volič vyznačí ve volebním lístku nejvýše dva
kandidáty, tj. počet mandátů, který má jak akademická, tak studentská část přidělen v
rámci AS UK.
Zpracování výsledků proběhne po skončení voleb.
O veškeré přípravě a průběhu voleb budete průběžně informováni prostřednictvím
webu fakulty.
Zvolení zástupci naší fakulty budou vykonávat svoji funkci v Akademickém senátu UK
v období od 1. 2. 2017 do 30. 1. 2020.

10. EXTERNÍ UČITELÉ – UZAVÍRÁNÍ DOHOD
Předkládá: : L. Pohlová/tel. 430
Upozorňujeme vedoucí pracovišť, aby požádali děkana fakulty o schválení externích učitelů
na výuku českých i zahraničních studentů v magisterském studijním programu a na výuku
v bakalářském studiu.




Na žádost je nutné uvést jméno učitele, předmět, předpokládaný počet hodin výuky
(přednášky, praktika). Počet hodin bude přepočítán na pracovní úvazek a ten nesmí
překročit volná tabulková místa učitelů (u výuky českých studentů a výuky
v bakalářském studiu). Schválené hodiny uvedené v dohodě o provedení práce nebo
v dohodě o pracovní činnosti nelze za uvedené období překročit.
U výuky zahraničních studentů je třeba dbát na požadovanou úroveň znalosti
angličtiny externího učitele.

Oběžník LF č. 2/16-17

5







Sepsání dohody o provedení práce (max. 300 hodin ročně v kalendářním roce – za
všechny uzavřené dohody) nebo dohody o pracovní činnosti (maximálně 80 hodin
měsíčně – nejdéle na 1 rok) provedou sekretářky pracovišť před zahájením prací na
základě schválené žádosti. Formuláře jsou k dispozici na adrese
https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Spravni-oddeleni/
K proplacení uzavřených dohod je nutné předložit výkazy o odpracovaných hodinách,
(formuláře jsou k dispozici na webových stránkách fakulty). Za správnost výkazu a
jeho včasné odevzdání ručí pracoviště.
Termín odevzdávání výkazů je 3 dny před posledním dnem v měsíci na referát PaM
(termíny jsou uvedeny v oběžníku LF č. 8/2015-16), aby mohly být řádně zpracovány
do výplaty (viz předpis LF – oběh účetních dokladů).
Upozorňujeme, že je nutné používat nové formuláře uveřejněné na webových
stránkách fakulty, upravené podle předpisů platných od 1. 9. 2016.

11. POZVÁNKA - TÝDEN VĚDY A TECHNIKY
Předkládá: prof. Dusilová Sulková/tel. 2477
Vyřizuje:

Mgr. Dohnalová/tel.285

Lékařská fakulta se i letos připojí k již 16. ročníku největšího vědeckého festivalu
v ČR, který je organizován Střediskem společných činností AV ČR - Týden vědy a techniky.
Dne 8. 11. 2016 od 16:00 se budou v budově fakulty v Šimkově ulici v Hradci Králové
(Učebna 1) konat tři zajímavé přednášky určené široké veřejnosti.
Program přednášek:
16:00 – 16:45: Nemoci a smrt Karla IV.
přednášející: prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
16:45 – 17:30: Toxiny kolem nás
přednášející: prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
17:30 – 18:15: Toxiny v nás a možnosti řešení
přednášející: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Časový harmonogram mezi přednáškami je orientační.
Všichni studenti a zaměstnanci fakulty jsou srdečně zváni!
12. VÝZVA – Sběr projektových záměrů financovaných z fondů EU
Předkládá: doc. Hanuš//tel. 462
Vyřizuje:
Mgr. Dohnalová/tel.285
Ing. Macourková/tel. 136
V rámci aktualizace Akčního plánu ke Strategii inteligentní specializace
Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2017 a v rámci plánované aktualizace
Strategického plánu rozvoje UK vyzýváme k předkládání námětů, které by mohly být
zpracovány do budoucích projektů v rámci programů OP VVV nebo Horizont 2020.
Předkládané záměry musí být v souladu Dlouhodobým záměrem UK a se Strategií
inteligentní specializace Královéhradeckého kraje – posouzení vhodnosti můžete provést ve
spolupráci s GZO.
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V případě nových námětů kontaktujte, pracovníky GZO telefonicky nebo emailem:
opvvv@lfhk.cuni.cz. Sběr námětů pro Akční plán kraje má uzávěrku již 20. 10. 2016, ale další
náměty je možné překládat i po tomto termínu.
13. INFORMACE O UZAVŔENÍ SKLADU MTZ
Předkládá: Ing. Hlavatý / tel. 477

Vyřizuje:

E. Vávrová / tel. 246

Upozorňujeme všechna pracoviště fakulty, že v době od úterý 1. 11. 2016 do pondělí
7. 11. 2016 budou uzavřeny sklady MTZ z důvodu řádné roční inventury skladových zásob.

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

Za správnost: Daniela Ševčíková / tel. 240
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