Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 2.5.2013
Přítomni
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; prof.
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard
Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr.
Tomáš Skalický, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: MUDr. Miroslava Čedíková, Pavol Fedurčák, Matouš Křikava, Miroslav Váňa, Jan
Razima, Jakub Vondraš;
Omluveni
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.; prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.;
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš
Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Andrej Janiš, Viera Lukáčová;
Hosté
doc. MUDr. Kreuzberg, CSc., doc. MUDr. Králíčková, Ph.D., ing. Klečková, doc. RNDr.
Fiala, CSc., ing. Babuška, Ph.D.;
Program:
15.00
15.10
15.25
15.40
15.55
16.20
16.25
16.40

16.55
17.00

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.)
Volba místopředsedy AS (prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.)
Vystoupení Spectabilis děkana doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 (ing. M. Klečková, zástupce
Ekon. komise)
Návrh rozpočtu naší LF pro rok 2013 a návrh postupu čerpání Fondu rozvoje
investičního majetku (ing. M. Klečková, zástupce Ekon. komise)
Plánovaná úprava mzdových tarifů UK (ing. M. Klečková)
Přijímací řízení na LF v Akademickém roce 2014/2015 (Mgr.
M. Buriánková, doc. RNDr. P. Fiala, CSc.)
Informace ze zasedání AS UK, stanovisko vedení UK a Rady vysokých škol
k zákonu o Univerzitních nemocnicích (MUDr.J. Beneš, Ph.D., doc. MUDr.
L. Holubec, Ph.D., MUDr. M. Čedíková, J. Vondraš, MUDr. J. Barcal,
Ph.D.)
Výroční zpráva o činnosti naší LF za rok 2012 – část věnovaná činnosti AS
(prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.)
Různé
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Ad 1. Zahájení, kontrola zápisu
Jednání zahájil prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS.
Konstatoval, že byla členy AS prostřednictvím e-mailu odsouhlasena smlouva o smlouvě
budoucí s ČEZ o věcném břemeni v rámci stavby Biomedicínského centra.
AS LF UK v Plzni jednohlasně schválil zápis z minulého jednání

Ad 2. Volba místopředsedy AS
Akademický senát schválil volební komisi ve složení: prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.; doc.
MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.; student J. Razima.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. navrhl do funkce místopředsedy doc. MUDr. M. Štengla,
Ph.D., který se svojí kandidaturou souhlasil.
Hlasování
pro návrh : 15 (z 15 přítomných členů AS)
proti : 0
zdržel se hlasování : 0
AS jednohlasně zvolil do funkce místopředsedy AS doc. MUDr. M. Štengla, Ph.D..

Ad 3. Vystoupení Spectabilis děkana LF
o Spectabilis děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. stručně informoval o stavbě
Biomedicínského centra:
• stavební práce
• výběrová řízení (manažer Biomedicínského centra)
• činnost vědeckých týmů
• výběrová řízení na přístroje
• došlo k úspoře 30% (zhruba 10 mil Kč), což je pozitivní
o 17. května přijede na naši fakultu Akreditační komise, která se bude zabývat doktorským
studiem. Nyní kontroluje databázi dizertačních prací. Výsledky budou známy v červnu
nebo v červenci. Akreditované klinické obory jsou specifikem naší fakulty a LF HK
Diskuze

MUDr. Beneš, Ph.D. – dotaz na parkovací dům u FN

Doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – zatím nepřesné informace. Parkoviště by mělo být pod
jídelnou. Nebude tedy souviset se stavbou Biomedicínského centra

Doc. MUDr. Kasal, CSc. – původní stavba měla plnit funkci protihlukové bariéry

Ad 4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
Výroční zprávu měli členové AS k dispozici předem. Minulý rok skončil ve výsledku
pozitivně (zisk 2 394 000 Kč), přes dva krizové momenty, se kterými jsme se museli
vypořádat:
• převod provozní části příspěvku do části investiční
• nezpůsobilé neinvestiční náklady projektů OP VaVpI ve výši 3,2 mil.

Zápis z jednání AS 2.5.2013
2

Diskuze

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – kladně hodnotí pozitivní výsledek

MUDr. Beneš, Ph.D. – zda se jedná už o výsledky reálné
Hlasování
pro : 15
proti : 0
zdržel se hlasování: 0
AS jednohlasně schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012

Ad 5. Návrh rozpočtu naší LF pro rok 2013 a návrh postupu čerpání FRIM
Rozpočet
Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný. Vychází z reality roku 2012 a základem je výnosová
stránka rozpočtu a její dvě nejvýznamnější položky provozní dotace a příspěvek ze SR
(133 269 tis. Kč) a tržby z prodeje služeb (102 000 tis. Kč).
Ing.Klečková více komentovala následující položky:
• tržby - významnou částkou jsou zejména platby studentů v angličtině a CŽV – asi 102
mil.; předpokládá se stejný počet přijatých samoplátců
• pohledávky za studenty - zatím představují 4 mil.
• nákladové položky – mzdové náklady jsou plánovány ve výši 127 mil.
• rozpočet sestaven včetně položek grantů
Diskuze

MUDr. Beneš, Ph.D. – drobná korekce v tabulce, dotaz na předpokládaný pokles daně

Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. – tlumočil stanovisko Ekonomické komise. EK vítá
vyrovnaný rozpočet. Část mezd byla hrazena z peněz na vědu a část prostředků na
výuku šla na financování projektů. EK žádá o informaci. Rozpočet doporučuje ke
schválení

Ing. Klečková – v roce 2013 už se to dít nebude. Jednalo se o jednorázový jev, který
v letech 2013-2015 nenastane

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – část mezd jde i z PRVOUK
Hlasování
pro : 15
proti : 0
zdržel se hlasování: 0
AS jednohlasně schválil předkládaný rozpočet
Návrh na čerpání FRIM
Informovala ing. Klečková. Máme významný zůstatek fondu. Na projekty OP VaVpI bude
potřeba v roce 2013 726 000 Kč. K pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
provozních pracovišť fakulty je v roce 2013 možné 14 mil. a je potřeba rozhodnout o strategii
využití těchto prostředků i o konečné částce, která bude čerpána. Byl navržen postup podávání

Zápis z jednání AS 2.5.2013
3

žádostí, které posoudí Kolegium děkana a Ekonomická komise AS. Podklady do výše limitu
pak schválí Spectabilis děkan.
Diskuze

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – na jaké účely je možné čerpat

Ing. Klečková – je možné čerpat na výuku, vědu a výzkum v principu investic

Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. – EK doporučuje ke schválení. Má pouze dotaz na
postup v případě stávajících budov a jejich oprav

Ing. Klečková – zatím není nic plánováno. Je otázkou, zda se má počítat s dostavbou
celého kampusu a s tím souvisejícím případným kofinancováním, které čerpání FRIM
může ovlivnit nebo s opravami starých budov

Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – je to otázka do budoucna. Je možné žádat UK
o příspěvek na tyto budovy?

Spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. – je to zatím otevřená otázka. Zatím není
možné přesně předpovědět, řada neznámých

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – budovy jsou architektonicky cenné a jsou symbolem
fakulty. Doufá v rozumné využití

MUDr. Beneš, Ph.D. – UK budovy rozhodně neprodává. Ústavy, které zůstanou,
budou potřebovat úpravy. Nepokládá za šťastné na tom šetřit

Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – je třeba vzít v úvahu, že v nové stavbě nebude
posluchárna

Doc. MUDr. Kasal, CSc. – zaráží ho fakt, že v nové stavbě nebude aula

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – AS v minulosti na tuto situaci upozorňoval pana
kvestora bez pozitivního výsledku

Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – upozornil na možnost schválení zákona
o univerzitních nemocnicích, který může ovlivnit finanční situaci fakulty
Hlasování
pro : 15
proti : 0
zdržel se hlasování: 0
AS jednohlasně schválil navrhovanou částku a postup čerpání FRIM

Ad 6. Plánovaná úprava mzdových tarifů UK
Z info RUK:
V souladu s dlouhodobým záměrem UK dojde k novelizaci vnitřního mzdového předpisu.
Důvodem je mimo jiné nárůst příjmů UK o 1,5 mld. a časté využívání mimotarifních složek
platu k odměňování zaměstnanců. Současný systém nevyhovuje ani potřebám odměňování dle
pravidel strukturálních fondů. Poslední úpravy proběhly v roce 2007.
Návrh postupu – navýšení dolních hranic tarifů u skupiny akademických pracovníků
o 15 - 18 %. Změna proběhne ve dvou krocích. K 1.1.2014 navýšení o 7-8% spolu se změnou
horních hranic tarifních tříd. K 1.1. 2015 pak dojde k dokončení úprav, tedy ke zvýšení na
finálních 15-18 %.
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Ostatní zaměstnanci – v současnosti není k dispozici dostatečný počet tarifních tříd,
takže se v jedné třídě ocitají nesrovnatelné profese. Neexistuje katalog tříd. Dojde tedy
k navýšení počtu tříd z 10 na 15 a zároveň od třídy 5 budou zavedeny ještě třídy “plus“.
Navrhováno je tedy od 1.1. 2014 navýšit dolní meze zejména u tříd 1-8 a dále u nově
zaváděných tříd + provést významnější navýšení.
Komentář k situaci na LFP:
Situaci pokrytí vyšších tarifů na naší fakultě komplikuje fakt, že na rozdíl od ostatních fakult
máme v položce „Vývoj výnosů mezi roky 2012/2005“ v položce rozpis výkon o 0,58 %
méně než v roce 2005, zatímco ostatní lékařské fakulty v této položce zaznamenávají nárůst.
Naopak počet zaměstnanců vzrostl. V tarifní složce mezd máme již v současnosti podíl tarifů
poměrně vysoko ve srovnání s ostatními lékařskými fakultami. Částka potřebná částka
k aplikaci nového vnitřního mzdového předpisu, tj. navýšení je pro každý z roků 2014 a 2015
vždy cca 2 300 000 Kč. Aplikace nového předpisu nebude tedy bezproblémová. Bude
potřeba zvýšit vlastní výkony.
Ing. Klečková dále komentovala tabulku výnosů naší fakulty ve srovnání s ostatními
fakultami.
Diskuze

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – pro členy AS je to informace, kterou bereme na
vědomí

Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – rozdíl může odrážet i fakt, že doktorandi mohou být
zařazeni do prezenční formy studia i v případě, že mají plný úvazek v nemocnici.
Dosud tomu na naší fakultě tak nebylo

Spectabilis děkan – považuje za hanebné, že jsme postoupili v příjmech o -0,5 %.
Situaci okolo RIV bodů již kolegium sleduje. Je otázkou, jak se situace v hodnocení
vědy bude dále vyvíjet. Finanční zátěží jsou také projekty. Byla již učiněna systémová
opatření, ve kterých bude vedení fakulty pokračovat. Je otázkou, jaká bude situace
v případě, že vstoupí v platnost zákon o univerzitních nemocnicích

Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. – komentoval na příkladu situace ve FN svůj názor, že
příčinou nastalé situace je nárůst v položce zaměstnanců

Doc. MUDr. Kasal, CSc. – FN je nejlépe prosperující nemocnicí. Na druhé straně jsou
přednostové klinik placeni fakultou. Peníze na vědu, která dříve byla doménou
fakulty, jdou nyní i do nemocnice. Situaci ovlivňuje i řada dalších faktorů, které je
třeba vzít v úvahu

Ad 7. Přijímací řízení na LF v akademickém roce 2013/2014
Referovala Mgr. Buriánková. Větší změnou je možnost přijímání přihlášek pouze
v elektronické podobě. Je to umožněno i faktem, že nebude nutné potvrzení o zdravotní
způsobilosti uchazeče o studium.
Diskuze

Doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D. – dotaz na bezpečnost systému elektronických
přihlášek

MUDr. Beneš, Ph.D. – problematika přijímání bez přijímacího řízení

Doc. RNDr. Fiala, CSc. – informoval o situaci u studia v angličtině u přijímacího
řízení v ČR i v zahraničí. Pravidla jsou obdobná jako v případě studia v češtině
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Hlasování o přijetí podmínek přijímacího řízení
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
AS bere na vědomí předloženou informaci o tom, že přijímací řízení pro uchazeče
o studium v angličtině probíhá podle pravidel shodných s pravidly pro studium v českém
jazyce.

Ad 8. Informace ze zasedání AS UK, stanovisko vedení UK a Rady vysokých škol
k zákonu o Univerzitních nemocnicích
Informaci podal MUDr. Beneš, Ph.D. Na poslední schůzi se neřešilo nic zásadního.
Materiály k zákonu o univerzitních nemocnicích poskytl členům AS předem. Obává se ztráty
akademické svobody, ale i problémů s financováním. Zatím se nepodařilo vyřešit pracovněprávní vztahy. Jasné je, že úvazek, který mají v současnosti zaměstnanci u FN se stane jejich
“základním“ pracovním poměrem. V plánované smlouvě o spolupráci vidí kriticky také
otázku dělby peněz za vědu a výzkum.
Spectabilis děkan – jako problém vnímá zejména financování. Finance nebudou vícezdrojové.
Stát se zde vzdává zodpovědnosti. Nezmizí ani dualismus LF-FN. Otázkou je realizace
zákona vzhledem k budoucím volbám. Je zde řada nepředvídatelných faktorů.
Diskuze

Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. – projekt považuje za chybný. Důvod vidí ve ztrátě garance
státu za hospodaření nemocnice

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. – AS již v minulosti kriticky reagoval
AS bere na vědomí informaci o zákoně o Univerzitních nemocnicích

Ad 9. Výroční zpráva o činnosti naší LF za rok 2012 – část věnovaná činnosti AS
Podklady zpracoval a o kapitole referoval prof. MUDr. Filipovský, CSc. Členové AS ji měli
předem k dispozici a neměli výhrady.

Ad 10. Různé
•

Spectabilis děkan LF informoval o policejním vyšetřování záležitosti anonymních dopisů.
Byli vyslechnuti zaměstnanci fakulty, o kterých se dopis zmiňoval. Vyšetřování
prokázalo, že osoba pod nimi podepsaná neexistuje. Situace bude policií nadále
monitorována

•

Pavol Fedurčák – dotaz na aulu v nové stavbě

•

Prof. MUDr. Fínek, Ph.D. – problém pevnosti podloží pod novou stavbou. Považuje to za
trik dodavatelských firem. Otázku zodpověděl Spectabilis děkan LF – stavba se
neprodražila

•

Zástupce studentů – dotaz na přístupovou cestu z kolejí k nové stavbě
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•

Děkan 1.LF prof. MUDr. Zima, DrSc. by rád navštívil jednání AS. Bude kandidovat na
funkci rektora UK a chce se představit a požádat o podporu
Termín příštího jednání AS – 5. 6. 2013 v 15 hod.

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