Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 29. 4. 2014
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš
Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc.
MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Milan
Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Josef Brychta; Matouš Křikava; MUDr. Michaela Miklíková; ing. Jiří Polívka; Jan
Razima;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; prof. MUDr.
Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; Viera Lukáčová; Miroslav Váňa;
Jakub Vondraš;
Hosté: ing. Babuška, Ph.D.; ing. Klečková; ing. Kočí; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc.;
Program:
15.45
15.50
16.00
16.15
16.40
17.05
17.15

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Ustavení Ekonomické komise AS (prof. MUDr. Filipovský, CSc., ing. Polívka)
Aktuální stav a harmonogram projektů VaVpI ( ing. Kočí)
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 (prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.,
ing. Klečková, představitel Ekonomické komise AS)
Návrh rozpočtu na rok 2014 (prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., ing. Klečková,
představitel Ekonomické komise AS)
Zprávy ze zasedání AS UK (členové AS UK za LF Plzeň)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Zasedání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc. Přivítal členy AS a hosty
a v úvodu oznámil změnu v pořizování zápisů z jednání AS. Zápisy bude nadále pořizovat pí.
Nováková; předseda AS zároveň poděkoval PhDr. Zdeňkové za její dosavadní činnost v této
oblasti. Zvukové nahrávky z jednání budou archivovány pro interní potřeby AS. Dosavadní
nahrávky, které byly pořizovány v průběhu posledních tří let MUDr. Bolkem, Ph.D., byly
smazány. Smazání bylo doloženo čestným prohlášením.
V době od minulého jednání AS se uskutečnilo mailem hlasování, týkající se dodatků ke
smlouvě o dílo s firmou Gemo Olomouc pro výstavbu Biomedicínského centra. Dodatky byly
schváleny.
K zápisu z minulého jednání AS nebylo připomínek.
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Ad 1. Ustavení Ekonomické komise AS (prof. MUDr. Filipovský, CSc., ing. Polívka)
Předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil členy AS se 6 navrženými členy
Ekonomické komise. Vzhledem ke vhodnějšímu lichému počtu členů souhlasil se svým
členstvím doc. MUDr. Novotný, CSc. jako sedmý člen.
Ekonomická komise byla Akademickým senátem ustavena ve složení:
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; doc. MUDr.
Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.;
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; ing. Jiří Polívka;
Ekonomická komise na příštím jednání AS oznámí jméno předsedy komise.

Ad 2. Aktuální stav a harmonogram projektů VaVpI ( ing. Kočí)
Stavba
• podepsán dodatek se zhotovitelem o prodloužení termínu realizace do konce května 2014
• v objektu Biomedicínského centra probíhá realizace slaboproudu – termín dokončení
květen 2014
• probíhají dokončovací práce, pokládky podlahových krytin a oživování systémů
Vybavování prostor
• mobiliář (hodnotící komise 2.5.2014) – předpokládaná realizace do konce září 2014
• přístroje (hodnotící komise 2.5.2014) – předpokládané dodání většiny přístrojů do konce
září 2014
• IT – předpokládaná realizace – srpen až září 2014
Posluchárna
• v květnu 2014 je očekáváno rozhodnutí MŠMT o registraci investičního záměru
• realizován projekt AV vybavení
• poptávkové řízení na revizi realizační dokumentace stavby a administrátora veřejných
zakázek
• výběrová řízení dle ZVZ na zhotovitele stavby, technický dozor, dodávku AV vybavení a
dodávku vybavení kuchyně
Ing. Kočí informoval AS o třech variantách budoucího rozvoje infrastruktury:
Varianta I: dostavba kampusu UniMeC a prodej stávajících objektů (zpracována studie,
vydáno územní rozhodnutí, zrealizována I. etapa výstavby)
Varianta II: Kompletní rekonstrukce stěžejních objektů (zpracovány rámcové rozpočty
rekonstrukce)
Varianta III: Dostavba části kampusu UniMeC, rekonstrukce části stávajících objektů,
prodej zbývajících objektů
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – co znamená realizace mobiliáře
 ing. Kočí – jde o namontování, uskuteční se do tří měsíců
 doc. MUDr. Štengl, Ph.D. – v Biomedicínském centru registrováno 60 publikací,
z toho 27 impaktovaných
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – byla ustavena Správní rada Biomedicínského centra
v čele s děkanem LFP, 3 členové za aplikační sféru, 3 členové za vědeckou sféru
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 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – otázka využití budov LF po přestěhování některých
ústavů, úvaha o spojení konkrétních budov s historií plzeňské LF. Toto téma bude
nadále řešeno a výhledově projednáváno také na zasedání AS
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – klesá zájem studentů o ubytování na kolejích. Studenti
si stěžují na nízkou kvalitu jídla v menze a vysoké ceny. Proběhne jednání s ředitelem
Kolejí a menz

Ad 3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 (prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.,
ing. Klečková, představitel Ekonomické komise AS)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. požádal členy AS o schválení Výroční zprávy o hospodaření
za rok 2013 a schválení rozpočtu fakulty na rok 2014 podle zákona o vysokých školách, § 27,
c (rozdělení finančních prostředků a kontrola jejich využití), d (výroční zpráva). Podrobný
rozbor předložila ing. Klečková, tajemnice LFP.
V úvodu seznámila členy AS se strukturou Výroční zprávy o hospodaření, kterou odevzdává
každá z fakult ve stejné struktuře a ze které následně vzniká Výroční zpráva o hospodaření
UK.
Dále shrnula dotazy, které před jednáním AS obdržela od kandidátů na členy Ekonomické
komise:
Shrnutí závěrů auditu a co z nich vyplývá
Audit je povinná součást aktivit, prováděná v souladu se zákonem. Zpracovává se během
dubna a května, LF spolupracuje dlouhodobě s firmou Vega audit. Výsledkem auditu je
zpráva nezávislého auditora. Podstatný je výrok auditora. Auditní zpráva pro Výroční zprávu
o hospodaření 2013 je v průběhu zpracování, zatím probíhá bez připomínek.
Pracovníci a mzdové prostředky – tabulka 8a
V tabulce nesoulad v celkovém fyzickém počtu a průměrném počtu zaměstnanců ve věkové
struktuře. Data jsou čerpána z personálního a mzdového systému EGJE, data do něj přicházejí
importem z databáze WHOIS. Je nutná revize - jedná se o softwarovou chybu, která již byla
avizována na UVT RUK. Tato tabulka slouží pro účely statistiky, nedotýká se hodnocení
fakulty. Před odevzdáním zprávy byla tabulka ručně opravena. Faktické chyby nebyly
nalezeny.
Stipendia studentů PGS – rozdíl mezi stipendijním fondem a vlastními prostředky
Stip. fond je určen na stipendia, zdroj je tvořen z poplatků od studentů za nadstandardní dobu
studia (standardní doba + 1 rok) a za studium na druhé vysoké škole. Peníze se distribuují
studentům ve formě stipendií prospěchových, účelových nebo stipendií studentům
doktorandského studia. Studentům Ph.D. jsou vypláceny částky 10.000 (I. ročník), 14.000 (II.
a III. ročník), 8.000 (IV. ročník). Určitý podíl vyplácené částky tvoří příspěvek z rektorátu.
Vnitřní strategií naší fakulty bylo posílit doktorandské studium a vyplácet stipendia vyšší,
rozdíl doplácíme ze stipendijního fondu. Po složení státní zkoušky studentovi náleží příplatek
2.000 měsíčně; pro studenty PGS celkem ze stipendijního fondu vyplácíme mimo příspěvek
RUK 1,5 milionu za rok. Naše fakulta měla největší meziroční nárůst studentů PGS.
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – dotaz k tabulce 8b ve vztahu k auditorovi. Co všechno auditor
kontroluje - součty sloupců v tabulce neodpovídají součtu na kalkulačce, nesprávné
průměry
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 ing. Klečková – auditor kontroluje dodržování zákona o účetnictví apod., nikoliv
součty v tabulkách. Dotaz nelze bez prověření zodpovědět, tabulka bude prověřena
personálním a mzdovým oddělením, které ji do zprávy zpracovalo

Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

17
0
0

AS LFP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013

Ad 4. Návrh rozpočtu na rok 2014 (prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., ing. Klečková,
představitel Ekonomické komise AS)
Rozpočet byl členům AS předložen v tabulkové a textové formě. Ing. Klečková zodpověděla
dotazy, které před jednáním AS obdržela od kandidátů na členy Ekonomické komise:
Které výstupy související s kvalitou a výkonem vysoké školy jsou akcentovány ze strany
MŠMT pro rok 2014
Příspěvek a dotace získáváme v dělení na příspěvek A, B a K. Příspěvek A vyplývá z počtu
tzv. přepočtených počtů studií (počet studentů přepočtený podle délky studia). Dlouhodobější
studenti jsou z hlediska financí pro fakultu složitější. Příspěvek B pokrývá UK ze svých
zdrojů (počet absolventů, normativní počty studentů, PhD absolventi ve standardní době,
absolventi samoplátci). Příspěvek K /kvalita/ - vědecký výkon 41,5%, z toho započítané
body RIV (nutné řádné vykazování do OBD, správné dělení mezi LF a FN, správné mentální
podíly) 26,5%, mezinárodní granty a účelové prostředky každý 5%, vlastní příjmy
z aplikovaného výzkumu 5%, kvalita studijních programů 22% (vážený počet profesorů a
docentů za poslední tři roky, zaměstnanost absolventů), mezinárodní mobilita 36,5% (pobyt
musí trvat 30 dnů vč. dne příjezdu a odjezdu), nutné posílit incoming mobilitu. Příspěvek
K získává meziročně stále větší význam.
Ing. Klečková upozornila, že podle metodiky 2010 získala fakulta za RIV body do rozpočtu
2014 o 17 mil. Kč na vědu méně než srovnatelná LF v Hradci Králové. Znovu zdůraznila
nutnost správného vykazování v OBD a komunikace s knihovnou LF.
Diskuze:
 MUDr. Václav Liška, Ph.D. – jaký je klíč k dělení bodů mezi LF a FN na LF v Hradci
Králové
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – LFP se zčásti inspirovala na LF Hradec Králové.
Autoři, pokud pracují ve FN i na LF, dělení determinují tím, v které instituci se
uvedou jako domácí autoři
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D – je determinování jen na rozhodnutí autora?
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – supervizi provádí vedoucí pracoviště, pracovníci LF
a knihovny
U kterých položek převládá jejich přímá vazba na růst výkonů
Nárůst nákladů vymezen variabilními náklady v hlavní a doplňkové činnosti – např. spotřeba
materiálu, opravy a udržování, cestovné ostatní služby, ostatní náklady. Výkonem je nyní pro
LFP výstavba Biomedicínského centra a nové budovy teoretických ústavů, z čehož vyplývá
nárůst nákladů v těchto položkách. Mzdové náklady jsou rozpočtovány v současné chvíli
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přírůstkovým rozpočtováním, vychází se z historické báze, úprava možná o přírůstky nebo
úbytky do výdajových limitů. Vlivem faktů, které letos nastanou, potřebujeme o 5 mil. Kč
více (aktualizace vnitřního mzdového systému, OP VaVpI nezpůsobilé).
Dokážete odhadnout, jaký bude dopad Vnitřního mzdového předpisu UK na rozpočet naší
fakulty a mzdy zaměstnanců v roce 2014
Aktualizace mzdového předpisu UK proběhla dvakrát za sebou; k 1.1.2014, kdy se měnilo
zařazení do tarifních tříd, dopad pro LFP bude 2,6 mil. Kč; k 1.4.2014, týká se článku 6
(příplatky za vedení), kalkulovaný dopad pro LFP 800 tis. Kč.
Investice a provozní rozpočet
Ve větší míře se objevuje využívání fondů jako zdroje krytí výdajů, v letošním roce je
plánováno 21 mil. Kč oproti 5,3 mil. Kč v loňském roce. Fond rezervní, fond rozvoje
investičního majetku (zůstatek 41 mil. Kč k 31.12.2013; v roce 2014 předpoklad čerpání 7,7
mil. Kč na VaVpI, 6 mil. Kč SIT a přístroje dr. Ježka- požadavky schválené již ve 2013,
realizace až ve 2014, 8 milionů pro ostatní potřeby fakulty, fond stipendijní, fond odměn,
fond účelově určených prostředků, fond sociální, nově plánováno využití fondu provozních
prostředků.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. V případě jeho schválení AS bude možno v nejbližší
době žádat o čerpání investic z FRIMu (fond rozvoje inve. majetku) v hodnotě 8 mil. Kč.
Diskuze:
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – mezi studenty zpopularizovat fond mobility,
v čerpání jsme 3. nejhorší fakulta
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – uvážit, že délka výjezdu závisí také na přijímající
straně
 student Brychta – uvažuje fakulta o financování studentských spolků?
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – UK bude o tomto tématu jednat, předseda AS UK
zašle výzvu předsedovi AS LFP. Seznam spolků bude předložen tajemnicí LFP na
příštím jednání AS
Hlasování:
pro:
proti:
zdržuje se hlasování:

17
0
0

AS LFP schvaluje Rozpočet na rok 2014

Ad 5. Zprávy ze zasedání AS UK (členové AS UK za LF Plzeň)
MUDr. Beneš, Ph.D. informoval přítomné o zasedání AS UK, které se uskutečnilo 21.3.2014.
Obsáhlé jednání zahrnovalo tří hlavní okruhy – několikeré volby (nově volba studenta a dvou
zástupců pro informační technologie do Kolegia rektora), rozpočet univerzity a tzv. právní
jednání, která zahrnovala také naše požadavky Unimec. Rozpočet byl schválen.
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Ad 6. Různé
•

•

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil AS se seznamem nominovaných členů Komise
pro hodnocení výuky, která bude hodnotit studentskou anketu. Komise je ve složení 9
členů studentů (Brychta, Faistová, Koptíková, Miklíková, Mudruňka, Razima,
Kohoutová, Veselá, Zajíc) a 9 členů pedagogů (doc. MUDr. Daum, Ph.D.; MUDr.
Hauer; doc. MUDr. Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Kulda; MUDr. Pradl, Ph.D.; MUDr.
Rajdl, Ph.D.; MUDr. Švíglerová, Ph.D.; MUDr. Moztarzadeh, Ph.D.; doc. MUDr.
Vodička, Ph.D.)
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. dal na vědomí AS nabídku firmy SCIO na organizování
přijímacího řízení
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – využívá nabídku firmy některá z fakult UK?
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – využívají asi tři fakulty převážně humanitního
zaměření
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – firma testuje především obecně studijní předpoklady
 doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. – vidí přednost v tom, že studenti si zkoušky
zařizují sami a s výsledkem již přijdou, fakulta není zatížena. Se SCIO testy se již
setkal (jednalo se o testy na střední školu) a hodnotí je kladně
 Ing. Klečková – navrhuje, aby se vedoucí studijního oddělení Mgr. Buriánková
účastnila školení firmy SCIO a získala konkrétní poznatky. AS tento návrh podporuje
 studentka Miklíková zmiňuje otázku úhrady zkoušek

•

Prof. MUDr. Filipovský, CSc. nabídl členům AS pozvánku na přednášku Joachima
Gaucka, prezidenta SRN, dne 6.5.2014 v Karolinu. Název přednášky: Evropská
rozmanitost-evropské bohatství

•

Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – Kolegium děkana se zabývalo podnětem MUDr.
Miklíkové ohledně knih v knihovně LF. Analýzu situace provedla PhDr. Zdeňková.
Inventář knihovny bude obměňován postupně, vklady do knih byly zatím minimální

Příští jednání AS se bude konat 18. června 2014 od 15:00
Předběžný program: Schválení výroční zprávy o činnosti. Podmínky k přijímacímu řízení
2015/2016. Rozpis studentů na 6. ročník (Ústí, České Budějovice). Rozdělení investic FRIMu
(předjedná Ekonomická komise s tajemnicí LFP)

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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