Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 19.10.2011
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš
Bolek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr.
Daniel Hrušák, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič,
Ph.D.; MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D.; s PhDr. Dana Zdeňková
Studenti: MUDr. Miroslava Čedíková, Pavol Fedurčák, Lukáš Galek
Omluveni: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc.
MUDr. Eduard Kasal, CSc.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; Andrej Janiš, Matouš Křikava,
Amin Moztarzadeh, Jose Correia de Lemos Pavao, Adam Vrána
Hosté: doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., ing. M. Klečková, prof. MUDr. A. Skálová, CSc.,
doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D., ing. Babuška, RNDr. Chochole, ing. Pojar, student
Vondraš, Bc. P. Buňatová, MUDr. M. Kolářová (KPL)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, kontrola zápisu (prof. Filipovský)
Informace o proběhlém výběrovém řízení na pozici tajemníka LF (prof. Filipovský)
Aktuální ekonomická situace LF (ing. Klečková)
Současný stav projektů UNIMEC a Biomedicínského centra (Spectabilis doc. Kreuzberg)
Zpráva o proběhlém jednání Ekonomické komise (ing. Klečková, MUDr. Bolek)
Svolání Akademické obce (prof. Filipovský)
Zpráva o proběhlém jednání AS UK (MUDr. Beneš, student Vrána)
Různé

Ad 1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J.Filipovský, CSc., předseda AS.
Požádal členy AS o svolení k pořizování zvukového záznamu jednání. Důvodem je
usnadnění zápisu.
Diskuse :
 Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. upozornil na možnost zneužití
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – na jednáních AS UK je zvukový záznam běžnou praxí
AS LF UK v Plzni požadavek schválil.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. komentoval poměrně bohatou diskusi o přijímacím řízení,
která proběhla na minulém jednání a týkala se zejména přijímání studentů na základě
prospěchu na střední škole.
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 Možnost přijetí bez přijímacích zkoušek má 90 uchazečů o studium – 80 na všeobecné
lékařství a 10 na zubní lékařství. Z nich se v letošním roce zapsalo jen 10 studentů na
všeobecné lékařství a 2 na zubní. Nedochází tedy k diskriminaci studentů
přicházejících s horším prospěchem z náročnějších středních škol
 Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. – za systém přijímacího řízení je fakulta chválena
rektorátem UK
Závěr: není nutné systém přijímacího řízení měnit
Ad 2. Informace o proběhlém výběrovém řízení na pozici tajemníka LF
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. informoval o výběrovém řízení na pozici tajemníka fakulty,
které proběhlo 6.10.2011
 za AS se zúčastnili prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.; doc.MUDr. J. Fínek, Ph.D.
a MUDr. Bolek, Ph.D.
 přihlásilo se 11 kandidátů. Reálně komise vybírala z osmi, tři kandidaturu stáhli
 každý měl možnost se v 15 minutách prezentovat
 čtyři kandidáty komise neklasifikovala, protože jejich úroveň byla ve srovnání
s ostatními výrazně nižší
 v tajném hlasování zvítězila ing. M. Klečková a komise navrhla panu děkanovi její
jmenování do funkce tajemnice fakulty
Spectabilis doc. MUDr. B.Kreuzberg, CSc. s výsledkem výběrového řízení souhlasí a ing.
M. Klečkovou jmenuje do funkce tajemnice fakulty k 1.11.2011
 doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. konstatoval, že ing. M. Klečková se již v době svého
pověření touto funkcí osvědčila
 došlo ke zlepšení funkčnosti děkanátu a k racionální koordinaci investičních akcí
v areálu teoretických ústavů
Ing.Klečková poděkovala za projevenou důvěru.
AS LF UK v Plzni bere na vědomí výsledek výběrového řízení a jmenování ing. M. Klečkové
do funkce tajemnice fakulty.
Ad 3. Aktuální ekonomická situace
S aktuální ekonomickou situací seznámila členy AS ing. M. Klečková.
Byly prezentovány tabulky s kumulovaným hospodářským výsledkem za leden až září 2011
– účetní výsledovka k 30.9.2011. Náklady činily 172 mil. a výnosy 185 mil. Hospodářský
výsledek k datu – zisk 13, 1 mil.
 Do výsledku hospodaření fakulty k 31.12.2011se ještě promítne doúčtování příspěvku
na výuku za měsíce 10-12 ve výši cca 9 mil , tento však bude vypořádán, resp. ponížen
o převod (snížení) příspěvku na výstavbu UNIMEC ve výši 7,2 mil., částka na
kofinancování projektu, která bude rektorátem převedena do fondu provozních
prostředků, činí pro rok 2011 3,9 mil. Kč, nezpůsobilé výdaje UNIMEC v roce 2011
zaúčtované do HV fakulty budou cca 1,4mil. Kč.
 Po úpravě viz výše – k 30.9. je hospodářský výsledek + 18, 223 mil.Kč.
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 V porovnání s rokem 2010 jsou vykázány úspory v nákladech (-980 tis. Kč)
 Byla prezentována i projekce HV k 31.12. na základě nákladů měsíců 10-12 roku
2010, tedy momentální HV k 30/9, kde se neprojevily zvýšené náklady konce roku,
byl „ošetřen“ o projekci nákladů do skutečnosti 2011: ODHADOVANÝ výsledek je
pak 5 až 10 miliónů (dle reálné výše nákladů, ing. M. Klečková vycházela pouze
z „čísel“ výsledovky roku 2010)
 Mzdové náklady 2011 versus 2010 po “očištění“ o náklady z grantů byly nižší o 8,2
mil.
Diskuze :
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. nerozumí tabulce předložené ing. M. Klečkovou – zajímala by
ho průměrná výše platů bez mzdových prostředků z grantů u jednotlivých kategorií
zaměstnanců. Pokud nebudou vyplaceny odměny, jaká bude úspora a zda nejsou
navyšovány počty úvazků.
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – vzhledem k projektům je nucen šetřit. V případě
vyplacení plošných odměn bychom se dostali do deficitu.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – tabulku nedostal včas. Zajímala by ho výše celkové
průměrné mzdy na fakultě bez grantů ve srovnatelných obdobích a porovnání
celkových úvazků na fakultě za srovnatelná období.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – přimlouvá se za oddělení informace o průměrných
mzdách, tedy kolik je průměrný plat od fakulty a kolik je průměrný plat z grantů –
stimulační dopad pro předkládání grantů.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. - tabulku nedostal včas. Zajímala by ho výše očištěné mzdy
ve srovnatelných obdobích a porovnání úvazků. Dotaz na vytváření rezerv, zda máme
záruku, že ušetřené prostředky budeme mít v příštím roce k dispozici.
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – máme informace od pana kvestora, že zvýšené
náklady příštích období spojené s investičními akcemi je nutné anticipovat již nyní.
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – počty úvazků oscilují. Z hlediska let mírně
stoupají. Je tendence navrhovat dohody, které jsou daňově výhodnější. Proti adresným
odměnám není, pokud by nebyl nucen k úsporám, vyplatil by je.
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – problém s chystanou novelizací platových předpisů na
univerzitě a otázka informovanosti zaměstnanců o úsporách.
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – byli informováni vedoucí zaměstnanci a chystá se
setkání akademické obce.
Akademický senát bere na vědomí zprávu o aktuální ekonomické situaci.
Ad 4. Současný stav projektů UNIMEC a Biomedicínského centra
Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. informoval o současném vývoji situace okolo
projektů.
 Výběrové řízení na oba projekty by mělo probíhat současně.
 UNIMEC již schválen.
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 Biomedicínské centrum – jednání na MŠMT probíhala celé léto. Projekt byl
redukován o 30% a ministerstvo zatím nemá peníze na jeho proplacení. Rozhodnutí
lze očekávat pravděpodobně v listopadu. Pak může proběhnout výběrové řízení, které
je již připraveno.
 AS bude o situaci průběžně informován.
Diskuze:
 MUDr. J.Beneš, Ph.D. – dotaz na termín ukončení stavby.
 Doc. MUDr. D. Hrušák, Ph.D. – položka zálohy na stavby.
 Odpověď – stavba měla být zahájena v září 2011. Obě stavby jsou nyní posunuty
o jeden rok. Ke stěhování by tedy mělo dojít na jaře 2014. Zálohy na platby jsou zatím
na účtu projektu (18 mil).
Ad 5. Zpráva o proběhlém jednání Ekonomické komise
Ing. M. Klečková prezentovala tabulku s požadavky, které Ekonomická komise posuzovala.
Jednalo se celkem o 9 žádostí nově předkládaných v hodnotě 6,5 mil. Vzhledem k možnostem
čerpání z FRIM byly brány v úvahu i požadavky minulé, které již byly schváleny, ale nebyly
realizovány. Komise hlasovala o každém požadavku a všechny posuzované projekty
schválila, dva s výhradami:
 modernizace přístupových uzlů datové sítě (ing.Vavřina) – upřesnit rozpočet
 modernizace učebny na Šafránkově pavilonu (Mgr. Buriánková) – specifikovat
rozpočet.
Ing. M. Klečková seznámila dále AS se stavem a předpokládaným vývojem fondů FRIM.
Konečný zůstatek pro rok 2011 odhaduje na 20 352 000 Kč. Další vývoj ovlivní oba
plánované projekty (UNIMEC a Biomedicínské centrum).
Diskuze :
 MUDr.L. Bolek, Ph.D. – pro jednání EK nebyly včas dodány všechny podklady, které
požadoval. Pro příště je potřebné dodat s týdenním předstihem. Jednání komise
považuje za korektní. Problém vidí v tom, že neexistuje jednací řád a statut. Sdělil
názor pana kvestora, že komise by měla zasahovat do ekonomického dění na fakultě
ve větší míře.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – Ekonomická komise dlouho nepracovala, byla
nově sestavena. Jejím předsedou je vždy člen AS. Konečná ekonomická rozhodnutí
přísluší děkanovi fakulty. Navrhuje, aby se ing. Klečková zeptala pana kvestora na
jeho představu o fungování komise a zjistila i praxi běžnou na jiných fakultách.
Legislativní komise AS by měla zjistit, jak je věc zakotvena v předpisech na jiných
fakultách.
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – praxe na UK je taková, že komise se zabývá požadavky
rektora. Projedná je, stanovisko přednese na zasedání univerzitního senátu, který je má
předem k dispozici a případně je schválí.
 Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. – jedná se o velkých částkách. Jaká je kontrola cen,
výběrových řízení a realizace jednotlivých projektů.
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 Ing. M. Klečková – ze tří dodavatelů vybírá žadatel toho s nejnižší cenou a nejlepším
výkonem, na nabídku tohoto dodavatele se napíše investiční záměr. Pokud je schválen,
proběhne výběrové řízení. Počítá se s tím, že komise bude jednat také o realizovaných
projektech a posuzovat jejich realizaci.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – upozornil na fakt, že prostředky z FRIM musí být využity
primárně pro výuku.
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – upozornil na skutečnost, že projekty ing.Vavřiny a
Mgr.Buriánkové se netýkají pouze jednoho pracoviště, ale že jsou určeny pro využití
celou fakultou.
 Ing. K. Klečková – letos budeme z FRIM čerpat 2 277 000 Kč. Tato částka je určena
na priority (určí děkan).
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – upřednostnil by žádosti určené pro všeobecné
využití, tedy projekt modernizace přístupových uzlů (kritika současného stavu ze
strany pana kvestora) a modernizaci učebny.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – zaráží ho výše částky na modernizaci učebny
(800 000 Kč).
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – znovu připomenul proceduru jednání týkající se
ekonomických záležitostí: detailně řeší reprezentativní Ekonomická komise, která
přečte usnesení k jednotlivým bodům a pro jednání pléna je zásadní poslední věta: „ A
komise doporučuje příslušný materiál ke schválení „ . MUDr. Beneš tedy do zápisu
navrhuje, aby pro příště se Ekonomická komise ustanovila jako reprezentativní,
jednoznačná a se svými úkoly.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – v příštím jednání AS zanalyzovat informace o tom,
jak komise pracují jinde, prodiskutovat, zda změnit statut, vložení statutu EK do
našich předpisů, volby do nové komise a je zde další otázka, zda tato komise bude mít
zájem se scházet a pracovat ve větším rozsahu.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – práce komise mohla být efektivnější, kdyby předem znala
výši částky, kterou je možno rozdělit.
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – předem mluvil s předsedou komise.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – problémy s komunikací i ze strany komise.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – podal žádost na pořízení 10 ks LCD zobrazovačů pro výuku
studentů. Žádost zdůvodnil a je určena k využití celou fakultou. Věc projednal i s prof.
Skálovou. Požadovaná částka 750 000 Kč je víceméně podmiňující pro splnění klíčové
aktivity projektu, který mu byl schválen ve výši 36,6 mil.Kč a z kterého hodlá mimo
jiné odměňovat 150 autorů výukových materiálů. Může tedy s částkou příštím roce
počítat?
 Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – překvapuje ho, že tak nákladný projekt je
podmíněn relativně malou investicí ze strany žadatele. Z projektu fakulta jako celek
de facto nic nemá, je zde otázka režií těchto megaprojektů, ze kterých fakulta
v podstatě nic nemá a přesto se konají na její půdě. Jsou to projekty pedagogické, které
nepřinášejí vědecké výsledky ve formě RIV bodů. Bude třeba zamyslet se nad těmito
megaprojekty zaměřenými na výuku, jejichž režii hradí fakulta. Závazně zatím
nemůže slíbit. Důraz je kladen na vědeckou činnost a její bodové a finanční
hodnocení. Dotaz na přínos projektu a smysl požadovaných LCD projektorů.
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 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – v projektech OPVK nelze žádat investiční prostředky.
O projektu předem informoval a naplánoval prostředky na administrativní činnost
s ním spojenou. LCD monitory řeší přístup studentů k portálu MEFANET ve
vytipovaných lokalitách na klinikách a ústavech.
 Doc.MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – studenti mohou využívat MEFANET ze svých
počítačů. LCD monitory se v současné situaci jeví jako luxus.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – studentům by například na chirurgické klinice v době čekání
na operace mohly být touto formou poskytovány potřebné informace a záznamy
operací.
 Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D. – studentů je mnoho a zvláště u těžkých operací není
možný přístup celé skupiny na operační sál. Mluvilo se o tom, že by se stěžejní
operace nahrály a studentům promítaly, případně by byl zprostředkován přímý přenos.
 MUC. P. Fedurčák – z pohledu studentů projekt podpořil.
 Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. – tato záležitost je věcí vedení fakulty. Mělo by o ní
jednat Kolegium děkana. Rozhodnout by měl pan děkan, ne AS.
 Prim. MUDr. D.Hrušák, Ph.D. – stomatologie získala obdobný projekt ve výši 12 mil.
Kč. Přínos těchto projektů považuje za nezpochybnitelný (mimo jiné mzdové
prostředky). Prostředky navrhuje získat snížením nákladů na modernizaci učebny na
Šafránkově pavilonu.
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. – projekt podporuje rozvoj elektronického vzdělávání na LF
v Plzni a hlavním cílem je podpora tvorby elektronických vzdělávacích materiálů pro
studenty. Projekt podpoří cca 150 zaměstnanců naší fakulty, kteří se budou na tvorbě
těchto materiálů podílet. Řešení s použitím dotykových
obrazovek odpovídá
moderním přístupům (kioskový kontakt) a je jedním z klíčových aktivit projektu
zdůrazňující moderní přístup k výuce. O prostředky žádal původně v rámci
rozvojových projektů, neměl zájem čerpat z FRIM. Bez zdůvodnění jeho žádost byla
zamítnuta, proto žádá z FRIM.
 Doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. – rozvojové projekty prošly Kolegiem děkana.
Elektronické vzdělávání bylo podpořeno již v minulosti, proto byla dána v rámci
omezených prostředků přednost mobilitě a dalším aktivitám.
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – projekty OPVK mají striktní pravidla a je nutné je splnit,
jinak je riziko vrácení dotace
 Ing. M. Klečková – upozornila na možnost pořízení investic v projektech OPVK
systémem křížového financování.
 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – navrhuje ukončit diskuzi. Děkan i kolegium ji
mohou vzít v úvahu při rozhodování. Ekonomická komise návrh již schválila.
 Doc.MUDr. B. Kreuzberg, CSc. – vzhledem k tomu, že projekt podpořili studenti
a doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D., bude o něm ještě diskutovat na kolegiu a vidí ho pro
příští rok jako reálný.
 MUDr. J. Beneš, Ph.D. – upozornil na to, že Akademický senát by měl v zájmu
děkana o rozhodnutí děkana hlasovat. Způsob je takový, že děkan (nebo rektor) žádá
o cokoliv senát, nechá si to senátem schválit a pak se pod to podepíše. Tím má
Akademický senát za věc spoluodpovědnost.
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 Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – zatím nemáme v této věci v jednacím řádu
hlasování, takže věc bere AS na vědomí.
Závěr:

AS bere na vědomí skutečnost, že Ekonomická komise žádosti schválila, a dále
vyjádření pana děkana o financování jednotlivých projektů.

Ad 6. Svolání Akademické obce
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. seznámil AS s navrhovaným programem :
 zpráva Spectabilis pana děkana o stavu fakulty
 ing.M. Klečková – ekonomická situace
 proděkani – informace o svých agendách
 doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D. – projekty UNIMEC a Biomedicínské centrum
Termín a místo konání bude ještě stanoveno (druhá polovina listopadu).
Ad 7. Zpráva o proběhlém jednání AS UK
MUDr. J. Beneš, Ph.D. – krátce informoval AS o schůzi Univerzitního senátu, zejména
o schvalování aktualizace programů PRVOUK a UNCE (malá informovanost na fakultách).
Souhrnné informace dodá členům AS e-mailem.
Ad 8. Různé
Prof. MUDr. A. Skálová, CSc., nově proděkanka pro specializační vzdělávání, informovala
AS o problematice převodu atestačního vzdělávání na fakulty:
 27.9.2011 – podepsána smlouva mezi univerzitami a Ministerstvem zdravotnictví.
 1.1.2012 končí IPVZ s registrací lékařů pro atestační vzdělávání.
 Agenda plně přechází na lékařské fakulty.
 Vedoucí oddělení specializačního vzdělávání je Mgr. Peteříková.
Informace k výuce :
 ke studiu všeobecného lékařství přijato 234 studentů, z toho 5 v rámci
celoživotního vzdělávání.
 zubní lékařství 56, z toho 5 v rámci CŽV.
Informace o řešení požadavku studentů na rozšíření času na výuku a přípravu ke SZZ
z pediatrie.
 Výuka v 6. roč. probíhá v blocích po týdnech. Není možné ji rozšiřovat.
Řešení:

vyčlenění výuky a zkoušení urologie do 4. ročníku. Uvolněný týden získá
pediatrie. Změna se uskuteční v akademickém ročníku 2013/2014.

Návrh prof. MUDr. J.Filipovského, CSc. a prof. MUDr. M. Matějoviče, Ph.D. na odtržení
pracovního lékařství od interny a přičlenění k sociálnímu lékařství a hygieně.
Na základě jednání schváleno všemi zúčastněnými vedoucími pracovníky.

7
Zápis z jednání AS LFUK v Plzni ze dne 19.10.2011

Fakulta získala akreditaci na výuku všeobecného lékařství na dalších 10 let.
Problém s množstvím termínů SZZ a jejich využíváním:
 studenti si stěžují na nedostatek termínů
 vyučující – termínů je dost, ale studenti je nevyužívají.
Řešení: po dohodě s vedoucími státnicových předmětů jsou všechny vypsané termíny od
začátku akademického roku na webových stránkách.
Doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. – pravidla PRVOUK nejsou doposud přesně stanovena,
proto zatím nejsou přesné instrukce. U programu UNCE pochybila konkrétní pracovnice
a informace rozeslala pozdě.
Jednání AS uzavřel prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. – další zasedání AS proběhne
pravděpodobně v lednu 2012.

Zapsala PhDr. Dana Zdeňková
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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