Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 20.2.2013
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: 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. Eduard
Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.;
MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Tomáš
Skalický, 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: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Hosté: doc. MUDr. Kreuzberg, CSc., doc. MUDr. Zicha, CSc., ing. Pojar, Šiková, Mgr.
Šoukal, Mgr. Mičan, ing. Babuška, Ph.D.
Program:
15.00

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)

15.05

PRVOUK - zpráva o plnění za rok 2012 a plán na rok 2013 (prof. MUDr. Matějovič,
Ph.D.)

15.25

Stav realizace projektů OP VaVpI ( ing. Kočí, doc. MUDr. Štengl, Ph.D.)

15.40

Zpráva o hospodaření za rok 2012 (Spect. doc. MUDr. Kreuzberg, CSc., ing.
Klečková)

16.00

Uplatňování zákona o veřejných zakázkách (MUDr. Hrušák, Ph.D.)

16.15

Informace ze zasedání AS UK (MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Holubec, Ph.D.,
MUDr. Čedíková, student Vondraš)

16.30

Dopisy od neznámého pisatele adresované vedení UK (prof. MUDr. Filipovský,
CSc., Spect. doc. MUDr. Kreuzberg, CSc.)

16.50

Různé

Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. Filipovský, CSc., předseda AS
Informoval, že v souladu s usnesením z minulé schůze odeslal dopis týkající se
připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích; dopis deklaruje podporu stanoviska
děkanů LF, předsedů AS lékařských fakult a rektorů VŠ.
AS LF v Plzni aklamací schválil zápis z minulého jednání
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•

MUDr. Hrušák, Ph.D. podal pozměňovací návrh k programu schůze AS: stažení bodu
týkajícího se dopisů od neznámého pisatele z programu jednání. Bod byl podle jeho
názoru zařazen v rozporu s jednacím řádem, nebyl předkladatel a relevantní podklady.
Navrhuje hlasování.

•

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – navrhovatelem je on osobně, citlivé materiály nechtěl šířit
v elektronické podobě s ohledem na dotčené osoby. Dopis byl k dispozici dostatečně
dlouhou dobu všem členům AS k přečtení na děkanátu LF, řada senátorů se s ním
seznámila. Dodání písemností v této podobě je v souladu s jednacím řádem AS, neboť ten
jejich formu nestanovuje.

V diskusi vystoupili: doc. MUDr. Skalický, Ph.D., MUDr. Beneš, Ph.D. (informoval
o postupu celé věci a reakcích AS UK), prof. MUDr. Matějovič, Ph.D., doc. MUDr. Holubec,
Ph.D.
Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. oznámil, že bylo podáno trestní oznámení na
neznámého pachatele.
Dále vystoupili doc. MUDr. Reischig, Ph.D. a Mgr. Šoukal.
Hlasování o stažení zmíněného bodu z programu jednání
Hlasovalo 22 členů AS:
pro
1
zdrželo se 8
proti
13
AS LF v Plzni většinou hlasů rozhodl o ponechání bodu na programu jednání

PRVOUK – zpráva o plnění za rok 2012 a plán na rok 2013 (prof. Matějovič)
Prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. krátce informoval o průběhu řešení
•
•

Složení řešitelského týmu – podílí se 70 osob převahou klinických oborů
Výsledky – za rok 2012. Předpoklad byl 25 prací s IF, byl překročen

•

Vnitřní evaluace oborů a pracovišť – sledují se impaktované publikace a patenty, počet
lidí v poměru k výkonu. Mzdy – 30% rozpočtu

•

Návrh rozpočtu na 2013. Finance z univerzity 26,5 mil. ( zatím nejsou k dispozici)

•

Všechna data obsahuje průběžná zpráva, která bude k dispozici v časopise Fórum

AS LF v Plzni bere na vědomí rozpočet PRVOUK na 2013

Stav realizace projektů OP VaVpI
Prezentoval ing. Pojar
•

Personální zajištění - od 1. 1. 2013 posíleny vědecké týmy Biomedicínského centra;
stále se nedaří vyřešit obsazení pozice manažera
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•

•
•

•
•

Výběrová řízení - proveden výběr administrátora zadávacích řízení (OTIDEA a. s.),
bude zahájena příprava dalších VŘ (spotřební materiál, propagace, externí auditor
projektů, slaboproudé sítě); probíhá VŘ na přístrojové vybavení
Projekční práce - zpracován projekt interiéru a dokumentace pro změny stavby
Administrace projektu - zpracovány pravidelné čtvrtletní monitorovací zprávy a žádosti
o zálohovou platbu pro oba projekty. Průběžně jsou zpracovávány podklady pro ex-post
kontrolu výběrových řízení
Pozemky - s FN Plzeň řešen převod pozemků pro výstavbu dopravního napojení
a zřízení věcných břemen pro uložení horkovodu a kanalizace
Stavba - probíhá zakládání budov a výstavba napojení na infrastrukturu (kanalizace,
vodovod). V souvislosti s vyvolanými změnami stavby je nutno podepsat dodatek
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (GEMO Olomouc, spol. s r. o.), který ve týká :
a) úpravy vodovodní přípojky - vypuštění jižní větve na základě požadavku
provozovatele vodovodní sítě – úspora
b) úpravy přípojky 22 kV - vypuštění kabelové trasy mezi alejí Svobody a objektem
Biomedicínského centra a úprava místnosti trafostanice vyvolaná odlišnými technickými
podmínkami společnosti ČEZ Distribuce – úspora
c) změny způsobu založení budov vyvolané zjištěními při podrobném geologickém
průzkumu a zátěžových zkouškách – vícenáklady
Celkové vícenáklady budou kryty z prostředků dotace. Vzhledem k vícenákladům je
nutno uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo mezi Univerzitou Karlovou v Praze a GEMO
Olomouc, spol. s r. o., ze dne 6. 9. 2012.

Hlasování
hlasovalo 22 členů AS:
zdrželo se
pro návrh

1
21

AS LF v Plzni souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a GEMO Olomouc, spol. s r. o., ze dne 6. 9. 2012, jehož předmětem je úprava
vodovodní přípojky, úprava přípojky 22 kV a změna způsobu založení budov realizovaných
v rámci projektů „UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa“ a „Biomedicínské centrum Lékařské
fakulty v Plzni“ .

Zpráva o hospodaření za rok 2012 (Spect. doc. Kreuzberg, ing. Klečková)
Zprávu prezentovala ing. Klečková, tajemnice fakulty. V úvodu sumarizovala strukturu
příjmů LF UK v Plzni.
Výnosy za rok 2012
Plán: 235 mil., skutečnost: 242 mil. – zejména následkem zvýšení školného u zahraničních
studentů samoplátců a díky příjmům z celoživotního vzdělávání.

Zápis z jednání AS ze dne 20.2.2013
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Provozní dotace:
plán: 108 mil., skutečnost: 110 mil. (dodatečný příděl UK 1,36 mil. navíc a vliv dotace na
specializační vzdělávání)
Náklady
235 mil. – byly vyšší o 4,8 mil. Kč oproti plánu. Rozdíl oproti plánu v položkách - energie
(od roku 2012 jsme součástí dodávky v rámci UK), osobní náklady, daň z příjmů, úspora
oproti plánu v položkách, spotřeba materiálu, opravy a údržby, jiné ostatní náklady
Výsledek
Hospodářský výsledek = zisk ve výši 2,013 mil.
Komentář ke stavu a tvorbě fondů. Bude nutné strategické rozhodnutí, jak budeme v roce
2013 čerpat některé fondy – FRIM, sociální – vše v rámci pravidel hospodaření UK.
Diskuze


Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. – dotaz na položku pokuty



Ing. Klečková – jedná se o pokuty vyměřené na základě realizace projektů OPVK
(porušení rozpočtové kázně)



MUDr. Bolek, Ph.D. – vzhledem k přínosům projektů jsou pokuty malým rizikem



Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – komentoval přínos zahraničních studentů



Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – pozitivní výsledek ho těší. Děkuje paní
tajemnici a ostatním, kteří se o něj zasloužili



MUDr. Bolek, Ph.D.– dotazy na tabulku mezd, zasílanou před vlastním jednáním



Ing. Klečková – jde o sestavy z personálního systému, ne všechna data jsou korektní,
zařazení některých zaměstnanců nebylo v roce 2011 správné (přechod na nový
software), proto je meziroční srovnání zatíženo chybou, jednotlivé kategorie se prověřují
a opravují dle skutečnosti



MUDr. Beneš, Ph.D. – dotaz k úvazkům. Konstatoval pokles úvazků učitelů a jejich
mzdových fondů



Ing. Klečková – jde o data z tabulek zatížené chybou, data dle kategorií budou ověřena
(aktuální meziroční srovnání vykazuje chybovost jako důsledek přechodu mezi
softwarovými systémy)

AS LF v Plzni bere na vědomí zprávu o hospodaření LF UK v Plzni v roce 2012

Uplatňování zákona o veřejných zakázkách (prim. Hrušák)
MUDr. Hrušák, Ph.D. komentoval materiál o negativních dopadech zákona o veřejných
zakázkách na činnost VŠ, který připravil pro členy AS. Konstatoval, že významným
problémem v činnosti Vysokých škol je uplatňování ZVZ v případech, kdy se vypisují
Zápis z jednání AS ze dne 20.2.2013
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oprávněně výběrová řízení na velké investice a investiční celky a ZVZ znemožňuje realizaci
zakázky při absenci více než jedné nabídky. Na tuto skutečnost upozorňuje ve svém usnesení
118. zasedání pléna České konference rektorů ze dne 6. prosince 2012.
K významným komplikacím s uplatňováním ZVZ dochází také při realizaci nákupů běžných
spotřebních materiálů, provozních prostředků, knih, i jednoduchých přístrojů, SW, výpočetní
techniky a řady jiných jednotlivých položek, které svou pořizovací cenou jsou hluboko pod
limity stanovenými ZVZ. Jsou tím ohrožovány realizace řady projektů a může dojít až
paralyzování již probíhajících projektů. Doporučuje právní analýzu situace.
Diskuze


Mgr. Šoukal – u OP VaVpI nepůsobí problémy. U OP VK trvají řízení déle. Problém je
v tom, že zákon sdružování nařizuje. V případě nákupu na univerzitě nelze ani nákupy
v rámci projektů dělit. Odporovalo by to zákonu. Nákupy se tím skutečně prodlužují.
Doporučuje vyčkat novely zákona chystané na příští rok



Ing. Klečková – v rámci projektů OPVK máme aktuálně označené za nezpůsobilé
výdaje u nákupu dodávek, které nebyly sdružené v rámci UK (audit) – je v řešení



MUDr.Bolek, Ph.D. – problémy s výběrovými řízeními jsou. Měli bychom protestovat

AS LF v Plzni bere na vědomí tyto negativní dopady zákona o veřejných zakázkách na
činnost VŠ; zatím vyčká, jaký bude další vývoj

Dopisy od neznámého pisatele adresované vedení UK
Situaci shrnul prof. MUDr. Filipovský, CSc.:
První dopis 18.7.2012 byl adresován J. M. panu rektorovi, prorektorům a AS UK. Na RUK
byla zjišťována totožnost pisatelky. Zjistilo se, že studentka podepsaná pod dopisem na UK
nestuduje ani nestudovala. Druhý dopis byl doručen 8.11.2012 a poslední 18.12.2012, krátce
po zasedání AS LF UK v Plzni. Obsahoval podrobný popis jednání AS.
Na úrovni naší fakulty byla opět zjišťována a neodhalena identita pisatele. Materiál je
rozsáhlý a zmatený. Kromě řady osobních výpadů obsahuje velmi závažná obvinění:
• údajná manipulace výběrového řízení na tajemnici fakulty i dalších řízení v rámci
výstavby Biomedicínského centra a UniMeC
• údajná provázanost vedení LF se soukromou firmou prof. Michala
• údajná snaha vedení LF – ve spolupráci s představiteli UK – odtrhnout LF od UK
a zprivatizovat ji
Diskuze


Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. - nejzávažnějším obviněním podle něho je
konstatování, že při odchodu z funkce děkana zmizelo z rozpočtu 7 miliónů. Skutečnou
situaci demonstroval krátkou prezentací (fakulta skončila ve ztrátě zejména kvůli
prudkým kurzovým změnám a skokovému nárůstu ceny energií a nákupu spotřebního
materiálu - chemikálií). Obvinění považuje za urážlivé a mrzí ho, že k němu v současné
době vůbec dochází. Domnívá se, že se jedná o pokus o diskreditaci současného vedení
fakulty před volbou děkana, která proběhne letos na podzim.
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Prof. MUDr. Hes, Ph.D. – osobně by se záležitostí nezabýval. Komentoval v dopise
zmiňované profesorské řízení prof. Michala (nezpochybnitelný vědecký výkon, h-index
27, prestižní publikace) a další obvinění. Domnívá se, že autorem je člen našeho AS
Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. ještě komentoval výhrady vůči výuce.
Prezentoval výsledky studentské ankety (www.fakultaroku.cz), ve které jsme se umístili
na 2. místě
MUDr. Beneš, Ph.D. – domnívá se, že zde uváděná fakta nejsou tlumočena přesně. Na
jednáních AS UK je na tento dopis dotazován. Nedomnívá se, že materiál má spojitost
s volbami ani s vnitřní evaluací pracovišť. Autor podle něj může být i z řady osob v něm
obviněných
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – považuje za nutné vzhledem k závaznosti obvinění osob
i fakulty situaci vyšetřit. Rozhodnutí vedení už padlo – bylo podáno trestní oznámení

Další diskuze
 Doc. MUDr. Reischig, Ph.D., P. Fedurčák, prof. MUDr. Matějovič, Ph.D., doc. MUDr.
Kroužecký, Ph.D.
 Doc. MUDr. Holubec, Ph.D. uvádí, že existuje petiční komise AS UK, která má za úkol
se podobnými záležitostmi zabývat
 MUDr.Bolek, Ph.D. – pisatelce jsme trestním oznámením vyšli vstříc. Vadí mu, že
rozhodnutí, které se týkalo i AS, tedy podání trestního oznámení, nebylo s AS předem
konzultováno.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. shrnul názory diskutujících a navrhl hlasování o stanovisku AS
podporujícím vedení LF v jeho postupu.
AS přijal následující usnesení:
AS LF v Plzni odsuzuje fakt, že vznikly anonymní dopisy s pomlouvačným obsahem
a podporuje vedení Lékařské fakulty v podání trestního oznámení za účelem zachování
dobrého jména fakulty.
Hlasování:
přítomno 21 členů
pro
20
zdržel se 1
MUDr. Bolek, Ph.D., MUDr.Beneš, Ph.D. a MUDr. Hrušák, Ph.D. – mají výhrady k procesu
projednávání, tedy k faktu, že trestní oznámení nebylo s AS konzultováno předem
MUDr. Bolek, Ph.D. – dodatečně se vzdává hlasování
MUDr. Bolek, Ph.D. – na protest proti nedodržování procesních náležitostí při jednáních AS
se vzdává funkce místopředsedy AS
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. uzavřel projednávání tohoto bodu. Volba nového
místopředsedy proběhne na příští schůzi AS.
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Různé
•

Doc. MUDr. Zicha, CSc. oznámil, že Oborová komise pro zubní lékařství podala žádost
o prodloužení akreditace na postgraduální studium stomatologie
AS LF v Plzni bere na vědomí a doporučuje

•

Příští schůze proběhne nejspíše na konci dubna, termín bude upřesněn

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