Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 20.6.2012
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc.; prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.;
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký,
Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc.
MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Studenti: MUDr. Miroslava Čedíková, Pavol Fedurčák, Lukáš Galek, Andrej Janiš
Omluveni: MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.;doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří
Moláček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; PhDr. Dana Zdeňková; Matouš Křikava,
Amin Moztarzadeh; Miroslav Váňa; Adam Vrána
Hosté: doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.; ing. M. Klečková; doc. MUDr. M. Králíčková,
Ph.D.; prof. MUDr. A. Skálová, CSc.; doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.; ing. V. Babuška,
Ph.D.; doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.; Mgr. Martina Buriánková; MUDr. Vendulka
Machartová, Ph.D.
Program:
15.00 Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
15.05 Výroční zpráva LF v Plzni za rok 2011 (Spectabilis doc. Kreuzberg, ing. Klečková)
15.25 Zpráva ze zasedání Ekonomické komise AS (prof. Hes)
15.35 Doplnění rozpočtu LF v Plzni na rok 2012 a principy alokace prostředků dle
nákladů, dle středisek (Spectabilis doc. Kreuzberg, ing. Klečková)
15.45 Pravidla pro přijímací řízení na rok 2013 (prof. Skálová, Mgr. Buriánková)
15.55 Informace o akreditacích doktorských studijních programů (prof. Filipovský)
16.05 Informace o zasedání AS UK (MUDr. Beneš, doc. Holubec)
16.15 Volby do AS UK (prof. Filipovský)
16.30 Různé

Ad 1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS
Kontrola zápisu z minulého zasedání

MUDr. Beneš, Ph.D. – formální připomínka: uvádět v zápisu vždy celkový počet hlasů
AS LF UK v Plzni schválil zápis z minulé schůze všemi hlasy přítomných senátorů (15 – 00)

Ad 2. Výroční zpráva o činnosti LF za rok 2011

uvedl Spectabilis doc.MUDr.Kreuzberg, CSc. – odlišná koncepce zprávy, bez tabulek
vyhodnocujících výuku jednotlivých předmětů (viz studentská anketa), snaha o větší
názornost a přehlednost, přiblížení se „k formě“ ostatních lék. fakult; oproti loňské
zprávě zprůhlednění vědeckého výkonu fakulty (vytvořen pouze jeden soubor všech
prací podle prvních autorů)
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tajemnice ing. Klečková – děkuje za zaslání podkladů; osnova je dána MŠMT; opravy
možné do pátku 22.6. – finalizace a tisk zprávy

Diskuze

prof. MUDr. Filipovský, CSc. – ocenil strukturu zprávy, velký rozdíl proti minulé;
několik drobných nejasností – str. 33 fluktuace pracovníků (nástupy 820, výstupy 911
??)

ing. Klečková – prozkoumá a odpoví
AS schvaluje Výroční zprávu LF UK v Plzni za rok 2011 všemi hlasy přítomných senátorů
(15 – 0 – 0 )

Ad 3. Zpráva Ekonomické komise



prof. MUDr. Filipovský, CSc. informoval o zvolení prof. MUDr. Hese, Ph.D. předsedou
Ekonomické komise
prof. MUDr. Hes, Ph.D. – předal zápisy o zasedání EK (3 x); na 1. zasedání dohodla EK
principy – vždy majorita hlasů nutná pro schválení; 2. schůze – návrh rekonstrukce
učeben Šafránkova pavilonu; v EK již podruhé, návrhy nákladů shledány jako vysoké
(nikoli úmyslně, ale bylo postupováno podobně jako v minulých létech); byly
provedeny úpravy rozpočtu; 3. zasedání – projednány principy alokace finančních
prostředků fakulty (upřesní pan děkan) – schváleno 6 hlasy; projednání návrhu podoby
předloženého rozpočtu – námitka: kromě tabulek by měl návrh obsahovat i textovou
část (rozepsání, odůvodnění); projednáno s paní tajemnicí, zapracováno; vzhledem
k časové tísni již nebylo další zasedání, schváleno (hlasování 5 – 1 – 1)

Diskuze

o jakou částku se jednalo při návrhu rekonstrukce učeben – původně 3 mil. Kč Ekon.
komise redukovala při zachování funkčnosti na 895 tis. Kč pro 3 učebny (bez
audiovizuální techniky); klimatizace a elektrické stahování rolet není nezbytně nutné

doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. děkan LF, poděkoval Ekonomické komisi za její práci

Ad 4. Doplnění rozpočtu LF v Plzni na rok 2012 a principy alokace prostředků
dle nákladů, dle středisek
A) doplnění rozpočtu LF

doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. - je nutné schválit přepracování, resp. doplnění
předloženého rozpočtu za rok 2011 ( zasedání AS 09/05/12). Jedná se o reakci na
metodické doporučení kvestora UK ing. Kubíčka při jeho návštěvě na LF v Plzni.
Oproti rozpočtu schválenému na minulé schůzi AS je třeba do rozpočtu zahrnout také
veškeré grantové prostředky do příjmových a výdajových položek – jde o cca 100 mil.
Kč, nikoli pouze prostředky z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT a vlastní příjmy.
Rozpočet je oproti minulosti výrazně ovlivněn jednak kofinancováním staveb (projekty
OP VaVpI), jednak snížením příspěvku jako takového. Snaha předejít deficitu
v hospodaření fakulty vede k nutnosti změny v systému financování – zavedení principu
alokace prostředků podle středisek, tj. jednotlivých ústavů a klinik a to především na
základě pedagogické a vědecké výkonnosti. V současné době probíhá zpracování dat,
29.6. bude realizováno setkání s vedoucími pracovišť, kde budou podány bližší
informace.

Ing. Klečková – ještě rekapitulace původního návrhu rozpočtu vzhledem k metodickým
připomínkám pana kvestora, vysvětlení struktury příjmů a výdajů (jednotlivých
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položek). Rozpočet na rok 2012 je zpracován včetně plánovaných grantových
prostředků (v roce 2011 bylo více příjmů z grantů než v roce 2012 – cca o 3 mil. Kč).
Situace v prvních 5 měsících roku 2012 – dle účetních sestav vykázána ztráta 3,785 mil.
Kč.
Zadržený příspěvek ze státního rozpočtu (rozpočtový princip) proporcionálně k datu
dopočítán; zohledněna částka na 15% - ní kofinancování staveb a podíl RUK (přispívá
55% z 15% kofinancování do rozpočtu fakulty (fond provozních prostředků)), pak HV
fakulty k 31/5/2012: + 5,5 mil. Kč. Projekce HV k 31/12/2012 dle reality 01-05
a dopočtu k 31/12 by ale znamenala výsledek -8,7 mil. Kč.
Náhledem na nákladové položky:
- předpokládaná úspora mzdových nákladů (sezónní úvazky červen, červenec, srpen)
cca 350 tis. Kč měsíčně (v projekci počítány dle stavu k 31/5, tedy na plných 12 měsíců)
- úspora v položce „Spotřeba materiálu“, a v položce „Opravy a údržba“.
Mzdové náklady – spotřebováváme více prostředků (v porovnání s rokem 2011);
projekce je cca 127 mil. Kč ke konci roku, a to bez vyplacení případných odměn.
Příčiny tohoto stavu jsou na diskusi a musí být analyzovány.
Ostatní rozpočtové kapitoly se vyvíjí dle předpokladu.
Základní parametry ekonomické situace – méně disponibilních prostředků (nižší
příspěvek a podíl na financování projektů OP VaVpI) znamená nutnost šetřit, resp.
přehodnotit principy distribuce disponibilních prostředků.
Kolegium děkana schválilo principy alokace finančních prostředků – snaha oddělit
prostředky pro výuku, provoz a vědu; jednotlivá pracoviště obdrží prostředky podle
svého výkonu (pedag. – odučené hodiny, struktura učitelů; věda – publikace, patenty,
RIV atd.); od 2. pololetí by tyto principy měly platit.
Diskuze - rozpočet

prof. MUDr. Filipovský, CSc. shrnul změny oproti rozpočtu schválenému na minulé
schůzi AS. Jde o zahrnutí veškerých grantových prostředků do příjmových a výdajových
položek. Dále nelze mezi „příjmy“ uvádět částku 9 miliónů od RUK. Jde o 55% z 15%
částky spolufinancování na rok 2012(16 mil.), kterou LF UK plánuje vydat na
kofinancování projektů Unimec a Biomedicínského centra při dodržení harmonogramu
těchto projektů; těchto 9 miliónů RUK přislíbil fakultě proplatit. Protože však není
jasné, kdy tato částka bude uvolněna (může to být až na konci kalendářního roku), nelze
s ní počítat v rozpočtu jako s položkou k „utracení“ na běžný provoz

ing. Klečková – tuto částku (cca 9 mil. Kč) podle doporučení kvestora UK není vhodné
zahrnovat do letošního rozpočtu jako příjmovou položku která kryje běžný provoz, ale
můžeme s ní počítat účetně do fondu provozních prostředků (schváleno AS UK)

prof. MUDr. Hes, Ph.D. – doporučení EK o doplnění rozpočtu textovou částí, splněno;
další doporučení ohledně čerpání prostředků z EU (fondů) – dbát na formální stránku

MUDr. Beneš, Ph.D, – nižší mzdové náklady v poslední verzi návrhu (o 4 mil. Kč);
vyšší počet pracovníků, nižší prostředky na mzdy; klesající trend mezd

prof. MUDr.Filipovský, CSc. – pokud přijde 9 mil. Kč koncem roku – mohou jít do
mezd?

doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – snížení mzdových prostředků důsledkem kofinancování
projektů a rozpočtových škrtů (celkově o 28 mil. Kč); nutnost inventarizace veškerých
prostředků, zohlednění výkonu. Jsme v časové tísni, snaha o zavedení nového systému
co nejdříve.

doc. MUDr. Kasal, CSc. – příjem za specializační vzdělávání – cca 3 mil. Kč, přibyla
obrovská agenda, náhrada IPVZ
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prof. MUDr. Hes, Ph.D. – ušetřit se dá jedině na platech; racionalizace výuky, můžeme
mít více za vědu
MUDr. Beneš, Ph.D. – peníze z dotace jsou na výuku; odměna za vědu se s tím nedá
míchat; nejedná se pouze o učitele, ale i technické pracovníky a střední personál; snížení
platů o cca 8%, nárůst akademických pracovníků o 17, ostatních 13 (za poslední 2 roky)
ing. Klečková – podle průběžných výsledků hospodaření se může např. v září provést
úprava rozpočtových kapitol, přesun z kapitoly kde se šetří do jiné, v současné době
nelze jinak; jediná možná úprava – čerpat Fond provozních prostředků založený v roce
2011 (lze převést do mezd), jde však o „technický převod prostředků a jejich spotřebu“,
nikoli o řešení podstaty – transparentní alokace disponibilních finančních zdrojů

AS schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2012 většinou hlasů (13 – 1 – 1 )
B) nový způsob financování, alokace

prof. MUDr. Filipovský, CSc. – změna systému financování je koncepční záležitost,
déle trvající proces, nutné průběžné úpravy; participace AS je nutná, zejména
Ekonomické komise

Ing. Klečková – 2. LF má vypracovaná kritéria, pokud někdo má materiály z dřívější
doby – lze využít

prof. MUDr. Hes, Ph.D. – plošná konzumace financí není dobrá, motivační faktory jsou
jednoznačně pozitivní (vědecký výkon); 2. možnost – všem 8% platu snížit

MUC. Fedurčák – zohlednit hodnocení náročnosti a kvality výuky v různých oborech –
zatím problematické (nevyhovující anketa)

prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – podpora alokace prostředků na přednosty; klíčový
dokument, zaslouží si absolutní podporu, vývoj dle příjmů fakulty; celoplošné škrty jsou
špatná strategie; nejasné je hodnocení objemu výuky - jaká jsou zdrojová data (může se
lišit Karolinka od reálné situace); nenároková složka mzdy – lze ji snížit či odebrat
(nelze zdůvodnit nedostatkem prostředků – zákoník práce)

prim. MUDr. Hrušák, Ph.D. – jaký algoritmus je vhodný? Je třeba stanovit základní
pravidlo – 1 výuková hodina/ 1 studenta

MUDr. Beneš, Ph.D. – podobné propočty již byly provedeny v minulosti, pak se nic
nedělo; kolik RIV bodů získala fakulta, kolik je za RIV bod?

doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – je to na webu; prostředky za RIV dostává UK, ta je
postupuje fakultám; problém je v určení přínosu jednotlivých osob u kolektivů (potřeba
určení RIV bodů – tzv. mentální podíl)
AS podporuje záměr vedení školy vytvořit alokační schéma pro financování pracovišť
a bude aktivně participovat prostřednictvím Ekonomické komise. (hlasování 15 – 0 - 0)

Ad 5. Pravidla pro přijímací řízení na rok 2013
Mgr. Buriánková – členové AS obdrželi materiál před zasedáním; zásadní změny tam nejsou
Změny: platba za zahraniční studenty v korunách, podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
– doplněk dosažení průměru 1,2 (nezapočítává se známka z chování); není uveden termín –
doplní se.
Diskuze
 MUDr. Beneš, Ph.D. – započítává se průměr ze všech středoškolských předmětů ?
 Mgr. Buriánková – ano, výroční 1., 2., 3. a pololetní 4. ročník
AS schvaluje Pravidla pro přijímací řízení na rok 2013 všemi hlasy přítomných senátorů
(15 – 0 – 0 )
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Ad 6. Informace o akreditacích doktorských studijních programů
prof. MUDr.Filipovský, CSc. – akreditační komise, jimž končí platnost akreditace, připravily
reakreditace; všechny byly schváleny Vědeckou radou LF.
AS bere na vědomí informaci o akreditacích doktorských studijních programů

Ad 7. Informace o zasedání AS UK, Rady VŠ
MUDr. Beneš, Ph.D. – informoval o zasedání AS UK; schválena výroční zpráva UK.
Porovnání dlouhodobých záměrů UK a jednotlivých fakult – LF v Plzni vychází velmi dobře
(financování z jiných zdrojů, komercionalizace).
Mimořádné zasedání o PRVOUKu – schválení rozpočtu
MUDr. Barcal, Ph.D. – nové volební období Rady VŠ (2012 – 2014), předsedou zvolen doc.
Ing. J. Fišer (VŠE Praha)

Ad 8. Volby do AS UK
prof. MUDr.Filipovský, CSc. – informoval o přípravě voleb do AS UK; volební období je
tříleté, každý rok se třetina obměňuje; pro naší fakultu volby v listopadu 2012, nové volební
období od 1.2.2013 do konce roku 2015.
Budou se volit 2 zástupci za studenty, 2 za akademické pracovníky.
Optimální je datum stejné jako pro doplňovací volby do studentské části AS LF v Plzni – 12.
a 13. listopadu, vyhlášení nejpozději 3 týdny před konáním voleb.
Návrh pro příští zasedání AS: 10. 10. 2012

Ad 9. Různé








Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – aktuální stav projektů: otevírání obálek
posunuté o 1 týden na 29.6. Je stanovena komise, 9 členů, jednokolově. Pozvání na
zahradní slavnost.
MUC. Fedurčák – otázka prerekvizit 2. ročníku
doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – platí - nutné zkoušky z biochemie a fyziologie pro
postup do 3. ročníku; jinak ISP
prof. MUDr. Filipovský, CSc. – předsednictvo AS přes léto vyřizuje agendu, členové
budou informováni prostřednictvím e-mailu
prof. MUDr. Hes, Ph.D. – rozesílání zápisů z Ekonomické komise - všem členům?
prim.MUDr. Hrušák, Ph.D. – návrh umístit je na webové stránky fakulty
prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – jedná se o poradní orgán AS, posílat jen členům AS emailem – schváleno
Příští zasedání AS se bude konat 10. 10. 2012 v 15 hodin.

Zapsal: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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