Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 12.12.2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; MUDr. Lukáš
Bolek, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof.
MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Daniel Hrušák,
Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D., PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: MUDr. Miroslava Čedíková, Pavol Fedurčák, Andrej Janiš,
Miroslav Váňa, Jan Razima, Jakub Vondraš, Viera Lukáčová

Matouš Křikava,

Omluveni: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr.
Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; Lukáš Galek, Amin Moztarzadeh,
Adam Vrána
Hosté: ing. Klečková; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; doc. RNDr. Fiala, CSc., ing. Kočí,
Mgr. Holá
Program:
15.00
15.05

15.20
15.35
15.50

16.10
16.25
16.40

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Výsledky voleb do AS UK a doplňovacích voleb do AS LF v Plzni, volba
místopředsedy AS LF v Plzni za studentskou část (MUDr.Barcal, Ph.D., prof.
MUDr. Filipovský, CSc.)
Stav realizace projektů OP VaVpI (ing. Kočí)
Aktuální ekonomická situace naší LF (ing. Klečková)
Informace o setkání vedoucích představitelů lékařských fakult ČR a SR
v Olomouci, informace o stanovisku děkanů a stanovisku předsedů AS
k paragrafovému znění zákona o univerzitních nemocnicích (prof. MUDr.
Filipovský, CSc. a další účastníci)
Informace ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Holubec, Ph.D.)
Návrhy na změny předpisů UK, změny stipendijního řádu (MUDr. Beneš, Ph.D.,
MUDr. Bolek, Ph.D., ing. Klečková)
Různé

Ad 1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS.
AS LF UK v Plzni jednohlasně schválil zápis z minulého jednání
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Vystoupení doc.RNDr. Fialy, CSc. – informace z jednání rozšířeného Kolegia rektora
UK
• jednání proběhlo 3.12.2012
• připravuje se zákon o VŠ. Univerzity se k němu vyjadřují. Řada sporných bodů,
například akreditace – má ji poskytovat národní agentura. Nemluví se již
o výzkumných univerzitách. Privátní školy univerzitního typu – musí mít státní
souhlas. Akademické senáty – oslabená pozice ve vztahu ke správním radám.
Rozhodnutí AS bude podléhat schválení správní radou
• snaha vytvořit agenturu pro specifický výzkum
• internacionalizace vysokých škol – požadavky vytvářet systémy zpětné vazby
• otázka garantů studijního programu. Nově vznikají oborové rady. Zatím není vyjasněn
vztah mezi nimi. VŠ se mají vyjádřit
• státní maturity – tlak na využití výsledků státních maturit pro přijímací řízení.
Výsledky ovšem zatím nebyly vysokým školám poskytnuty. Naše fakulta o jejich
využití neuvažuje
• poplatky za nostrifikace – připravuje se zvýšení poplatků
• problematika habilitačních a jmenovacích řízení. Habilitace budou důsledněji
kontrolovány, jmenovací řízení budou plně v kompetenci univerzit. Profesorská místa
nebudou vázána na dané univerzitě
• zaměstnanci z klinických oborů by měli mít úvazek pouze ve FN. Za výuku studentů
by měly lékařské fakulty nemocnicím platit
• kancléř UK vyzval fakulty k podávání připomínek
Diskuze
 Prof. MUDr. Filipovský, CSc. - složitá bude problematika placení nemocnicím za výuku
 Doc. MUDr. Štengl, Ph.D. - částka již byla v minulosti vyčíslena na 50 mil. za rok
 MUDr. Beneš, Ph.D. - všichni by tedy měli základní pracovní poměr ve FN. Z LF zbude
torzo. Ministerstvo v současnosti intenzivně jedná s reprezentací VŠ.
AS bere na vědomí informace z Kolegia rektora UK.

Ad 2. Výsledky voleb do AS UK a doplňovacích voleb do AS LF v Plzni, volba
místopředsedy AS LF v Plzni za studentskou část
Výsledky voleb do AS UK a doplňovacích voleb do AS LF v Plzni
Informoval MUDr. Barcal, Ph.D.
Volební účast – lehce pod 20%.
• AS UK - za akademické pracovníky zvoleni doc. MUDr. Holubec, Ph.D. a MUDr.
Beneš, Ph.D. Zástupci studentů – MUDr. Čedíková a Jakub Vondraš
• Doplňovací volby do studentské části AS LF UK v Plzni. Na uvolněná tři místa
zvoleni : J. Razima (2. r. VL), J. Vondraš (4. r. VL), A. Lukáčová (3. ZL)
AS děkuje MUDr. Barcalovi, Ph.D. a členům volební komise za zajištění voleb
Volba místopředsedy AS za studentskou část
Navrženi: Pavol Fedurčák a MUDr. Čedíková
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Jmenována volební komise ve složení : doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Reischig,
Ph.D. a PhDr. Zdeňková.
Hlasování:
z 20 hlasů přítomných senátorů získal Pavol Fedurčák 9 hlasů a MUDr.
Čedíková 11 hlasů.
V tajné volbě byla zvolena MUDr. Čedíková
Ad 3. Stav realizace projektů OP VaVpI (ing. Kočí)
• byly uzavřeny první 3 kontrakty smluvního výzkumu celkem za 200 000 Kč.
Garantem je doc. MUDr. Králíčková, Ph.D., hlavním řešitelem doc. MUDr. Tonar,
Ph.D.
• personální zajištění – do funkce manažera byl ve výběrovém řízení vybrán ing.Veselý.
Pozici odmítl – dále se řeší
Od 1.1.2013 bude posílen vědecký tým Biomedicínského centra.
Probíhá výběr administrátora výběrových řízení.
• projekt interiéru (UniMeC i Biomedicínské centrum) – vítěznou nabídku v hodnotě
200 000 Kč podala firma AS projekt
• další plánovaná řízení - přístrojové vybavení, popularizace a propagace, spotřební
materiál, externí auditor
• podle pravidel OP VaVpI byla vyjádřena tzv. úspora ze stavebních výdajů (rozdíl mezi
částkou uvažovanou v rozpočtu a částkou ze smlouvy se zhotovitelem – nejvýše 30%
z tohoto rozdílu zůstává k dispozici fakultě, o zbylých 70% se snižuje dotace).
V Biomedicínském centru je částka, která zůstává k dispozici fakultě, 25,5 mil. Kč,
v UniMeC 13,3 mil.Kč. Proběhla řada jednání. Je dokončován podklad pro
ministerstvo. Z dotačních prostředků budeme tedy schopni pokrýt stavební výdaje
(budova a infrastruktura)
• stavby – ukončen záchranný archeologický průzkum, provedeno kácení dřevin
a skrývka ornice. Byla vybudována přístupová cesta. Probíhají terénní úpravy
a výstavba kanalizační přípojky
• změny: připojení k vodovodnímu řadu, projekt silnoproudu (ČEZ), změna v základech
stavby
Diskuze:
 MUDr.Bolek, Ph.D. – dotaz na kontakty pro zájemce o spolupráci – doporučeno jednat
s doc. MUDr. Štenglem, Ph.D.
Ad 4. Aktuální ekonomická situace naší LF (ing. Klečková)
Stav k 12.12.2012.
• srovnání plánu, trendu vývoje a reálné situace. Rizikovým faktorem – nedoplatky za
studium v angličtině
Provozní dotace – AS byl seznámen s předpokládaným vývojem do konce roku.
Na straně nákladů – k datu úspora vs plán (položky: spotřeba materiálu, energie,
opravy a údržba)
• nižší čerpání mzdových nákladů plánovaných z příspěvku – mzdy vědeckých
pracovníků financovány také z institucionální dotace na podporu vědy. Vzniklá
úspora mzdových prostředků vytvořila prostor pro výplatu výkonových odměn.
Aktuální hospodářský výsledek k datu zasedání je +3,7 mil. (po vyplacení odměn a
s odhadem vývoje do konce roku)
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Studium v angličtině - problémy se studenty, kteří dosud nezaplatili školné. Je třeba
systémově zajistit, aby nebyli puštěni do výuky a ke zkouškám. Seznamy jsou dostupné na
Intranetu.
Diskuze
 Doc. RNDr. Fiala, CSc. – kontrola byla vždy. Jestliže student nezaplatí, fakulta je také
oprávněna nedodržet smlouvu.
 Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. - doporučuje vytvořit systém, který by přímo v SIS
zablokoval studentovi možnost přihlásit se na zkoušku.
Elektronická přihláška do doktorského studia
Připravuje se její zpoplatnění.
AS jednohlasně (20 hlasů) schválil poplatek ve výši 400 Kč za přihlášku do DSP.
Ad 5. Informace o setkání vedoucích představitelů lékařských fakult ČR a SR
v Olomouci (prof. MUDr. Filipovský, CSc. a další účastníci)
Hlavní body jednání
• návrh na sloučení IGA, GAČR a TAČR do nové Agentury zdravotnického výzkumu.
Ta by podporovala delší pětileté programy. Existuje riziko, že k velkému objemu
sloučených prostředků nebude zajištěn rovnocenný přístup. Za naši LF bude další
jednání sledovat prof. MUDr. Třeška, DrSc.
• zákon o univerzitních nemocnicích – prof. MUDr. Filipovský, CSc. předem poslal
podklady členům AS
Připomínky děkanů LF k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
• navrhuje se zcela nevyhovující nová právní forma – ústav
• systém akreditací – FN získá akreditaci, ale po její případné ztrátě by zanikla i fakulta
• vzájemné postavení fakulty a nemocnice není vyvážené
• návrh hospodaření univerzitní nemocnice není založen na reálných předpokladech
Předsedové AS jednotlivých fakult vydali k návrhu vlastní stanovisko.
• je širší o zásadní připomínky, týkající se správní rady a jejího složení. Požadují, aby
část správní rady jmenoval AS příslušné fakulty. Pak je ale problémem požadavek,
aby členové správní rady nebyli zaměstnanci univerzitní nemocnice
• zákon neřeší výuku. Je žádoucí, aby podle instrukcí přednosty a po dohodě s děkanem
měl v podstatě každý zaměstnanec univerzitní nemocnice povinnost učit
Diskuze
 Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. – je nutné si uvědomit další kolize navrhovaného zákona
s občanským zákoníkem
 Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – je třeba ošetřit, aby univerzitní nemocnice nebyly
privatizovatelné. Mohlo by k tomu totiž dojít přes ztrátu akreditace
 Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – má výhrady k právu univerzitní nemocnice zakládat další
firmy
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 MUDr. Beneš, Ph.D. – podporuje předchozí stanoviska. Kritizuje zákon ve vztahu
k fakultám. Došlo by k redukci akademických obcí. Jmenování přednosty – hlavní vliv
správní rada
 MUDr. Hrušák, Ph.D. – podporuje stanovisko konference rektorů – zastavit schvalování
tohoto zákona
 P. Fedurčák – zkušenosti ze Slovenska, kde už univerzitní nemocnice fungují, nejsou
dobré. Problémy studentů LF v Košicích
AS LF UK v Plzni jednohlasně (20 hlasů) podporuje stanoviska konference rektorů,
děkanů lékařských fakult a předsedů akademických senátů k zákonu o univerzitních
nemocnicích.
Ad 6. Informace ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Holubec, Ph.D.)
Informoval MUDr. Beneš, Ph.D. – jednání stručné. Plánovaný bod jednání –
internacionalizace VŠ – byl zatím odložen. Vystoupil rektor UK. K dispozici je řada
obsáhlých materiálů. Naše LF je v nich vysoce hodnocena za aktualizaci dlouhodobého
záměru.
Ad 7. Návrhy na změny předpisů UK, změny stipendijního řádu (MUDr. Beneš, Ph.D.,
MUDr. Bolek, Ph.D., ing. Klečková)
Za legislativní komisi vystoupil MUDr. Bolek, Ph.D. – změny předpisů se týkají loga
univerzity, stipendijního řádu a statutu. Řeší se na úrovni univerzity.
Logo fakulty
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. informoval o tom, že oproti původnímu předpokladu bude
možné nadále používat loga jednotlivých fakult. Stanovila se pouze pravidla pro jejich
používání.
Úprava stipendií
Ing. Klečková seznámila AS s novým opatřením č.10/2012, které na naší fakultě řeší úpravu
stipendií na základě opatření rektora. Nově stanovilo jejich limity ve všech kategoriích
(doktorandská, za prospěch, účelová).
• stipendia za vynikající výsledky se změnila pouze v bodě 3. Čl 1 opatření
• účelová stipendia byla zvýšena
• doktorandská stipendia: 1. ročník: 6 200 Kč, ale vypláceli jsme 10 000 Kč; 2.a
3.ročník 12 000 Kč, vypláceli jsme 14 000; 4. ročník 8 000, částka zůstává stejná.
Studenti už mají pro stávající akademický rok podepsány smlouvy a stipendia, proto
fakulta bude dle dodatku k opatření dokrývat z vlastních fondů. Do budoucna bude
případná zvýšená výše výplaty stipendia oproti částce v opatření vyhodnocena
individuálně dle výkonů studenta
Mezi lékařskými fakultami vyplácíme nejvyšší stipendia, přesto je počet studentů nízký.
 Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – je to strategická záležitost. Individuální studijní plán by
měl doktoranda motivovat i ekonomicky, aby se do studia plně zapojil. Navrhne kolegiu,
aby doktorand měl stipendium dokryto v případě, že bude souhlasit jeho školitel. Školitelé
musí být dostatečně informováni. Východiskem bude individuální studijní plán. Na naší
LF dodržujeme pravidlo, že prezenční doktorand má možnost mít ke stipendiu pouze
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úvazek ve výši 0,5. V budoucnu by mohl mít úvazek plný a stipendium na spodní hranici.
Vedení plánuje schůzku s doktorandy
 Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – kombinovaná forma studia se bude používat jen zřídka
 Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – při celém zdravotnickém úvazku prezenční studium může
být problematické z hlediska FN
AS bere na vědomí návrhy na změny předpisů UK a změny stipendijního řádu
Ad 8. Různé
AS bere na vědomí prodloužení akreditace pro oborovou radu doktorandského studia
Kliniky zobrazovacích metod
MUDr. Hrušák, Ph.D. – seznámil AS s problémy při uplatňování zákona o veřejných
zakázkách a s jejich důsledky pro řešení projektů. Dochází k zcela nesmyslnému sdružování
jednotlivých zakázek pro výběrová řízení. Měli bychom upozornit na chybnou aplikaci tohoto
zákona
MUDr. Bolek, Ph.D. – sdružování zakázek není dáno zákonem. Ohrožovány jsou zejména
jednoleté projekty. Podnět k řešení situace by měl směřovat k AS UK
Ing. Klečková – souhlasí s problematickou faktickou realizací projektů s ohledem na časový
průběh výběrových řízení. Jedná se však o zákonnou normu a postupy, které je nutné
respektovat. Informace bude předána právníkovi fakulty, který výběrová řízení administruje.
Doc. MUDr. Reischig, Ph.D. – AS by se měl starat o výuku a vědu. Stanovisko podporuje
Doc. MUDr. Filipovský, CSc. – navrhuje, aby MUDr. Hrušák, Ph.D. připravil podklady

Termín příštího zasedání AS - 20. února 2013 v 15 hod.
Zapsala PhDr. Dana Zdeňková
Předseda AS: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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