Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 5.5.2015

Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; doc.
MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; doc. MUDr. Tomáš
Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar,
Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Viera Lukáčová; MUDr. Michaela Miklíková; Johanna Nowak; ing. Jiří Polívka;
Omluveni: Josef Brychta; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal,
CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; Matouš Křikava; prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D.; Jan Razima; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; Miroslav Váňa;
Hosté: ing. Babuška, Ph.D.; ing. Klečková; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; ing. Kočí; prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc.; Mgr. Mičan; ing. Polívková; doc. MUDr. Vožeh, CSc.; doc.
MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
15.00
Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
15.05
Úvodní slovo (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
15.15
Zpráva o hospodaření za rok 2014 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise
AS)
15.30
Rozpočet na rok 2015 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise AS)
16.00
Fond rozvoje majetku: sběr investičních požadavků (ing. Klečková)
16.10
Doplnění Disciplinární komise (Mgr. Mičan)
16.15
Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK)
16.25
Různé
Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
K zápisu z minulého jednání AS nebyly vzneseny žádné připomínky.
Na základě žádosti tajemnice LFP ing. Klečkové byl v březnu 2015 AS požádán o vyjádření
ke svěření výkonu správy nemovitého majetku naší fakultě v souvislosti s dokončenou
výstavbou výukového a výzkumného centra UniMeC v Plzni, kdy došlo k oddělení pozemků
z původního pozemku parc. č. 11645/1 k.ú. Plzeň.
Hlasování členů AS proběhlo per rollam, 20 členů AS vyjádřilo souhlas.
AS LFP zaujal kladné stanovisko ke svěření výkonu správy nemovitého majetku
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Prof. MUDr. Ferda, Ph.D. se účastnil jednání Ekonomické komise a projevil zájem o členství
v této komisi.
Hlasování o členství prof. MUDr. Ferdy, Ph.D. v Ekonomické komisi:
pro:
14
proti:
0
zdržuje se hlasování:
1
AS souhlasí se členstvím prof. MUDr. Ferdy, Ph.D. v Ekonomické komisi
Úvodní slovo (Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. přivítal přítomné členky a členy AS a stručně je seznámil
s tématy jednání.
Podle zákona 111/1998 Sb. o Vysokých školách předkládá Akademickému senátu podle § 27
písm. d) výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 a písm. c) rozdělení finančních prostředků
a kontrolu jejich využití a žádá Akademický senát o jejich schválení.
Podrobný rozbor Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 a Rozpočtu na rok 2015
předložila členům AS ing. Klečková, tajemnice LFP.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise
AS)
Výroční zpráva o hospodaření je předkládána všemi fakultami UK v pevné struktuře
a umožňuje přehled o hospodaření fakulty s finančními veřejnými zdroji z různých úhlů
pohledu. Ve zprávě je obsažena statická rozvaha, která dává přehled o majetku (aktiva)
a zdrojích financování (pasiva) a dynamická výsledovka, zachycující tokové veličiny, výnosy
(hmotné toky v peněžním vyjádření) a náklady (peněžní hodnota spotřebovaných vstupů).
Základním zdrojem financování jsou příspěvky a dotace MŠMT (veřejná finanční podpora na
vzdělání, výzkum, projekty) a tržby za vlastní výkony a poplatky spojené se studiem.
V průběhu roku 2014 došlo k meziročnímu nárůstu aktiv (stavby a vybavení) i pasiv (nárůst
vlastních zdrojů – fondy, dotace OP VAVpl), dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(vybavení center), pohledávek (rozložení plateb zahraničních studentů, pokuta GEMO),
nákladů (osobní, materiál, cestovné, stipendia, školení) a k meziročnímu poklesu finančního
majetku (vliv dokončování realizace projektů OP VaVpl) a závazků (úhrada pozastávky
GEMO)
LFP vykázala za rok 2014 zisk ve výši 2 369 tis. Kč.
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
Ekonomická komise se detailně na samostatném jednání seznámila s Výroční zprávou
o hospodaření LFP za rok 2014 a doporučuje ji Akademickému senátu ke schválení.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření LFP za rok 2014
pro:
15
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření LFP za rok 2014
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Návrh rozpočtu na rok 2015 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise AS)
Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 vycházela LFP ze skutečnosti roku 2014
a předpokladu výnosů, nákladů, příjmů a výdajů roku 2015.
Rozpočet je specifický pro každou jednotlivou fakultu. Členům AS byl předložen v tabulkové
a textové formě.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Náklady (běžný provoz školy, doplňková činnost, granty, Biomedic a zvěřinec, Unimec,
Procháskův a Pavlovův ústav a posluchárna) = 393 109 tis.
Výnosy (běžný provoz školy, doplňková činnost, granty, Biomedic a zvěřinec, Unimec,
Procháskův a Pavlovův ústav a posluchárna) = 393 109 tis.
Meziroční nárůst nákladů je ovlivněn:
o aktualizací 2. vlny vnitřního mzdového předpisu
o ukončením projektů OPVK (dopad na financování CIT, Projektového centra
a Stomatologické kliniky)
o úhradou provozních nákladů UNIMEC (energie, voda...)
o rozšiřováním a přesunem pracovišť v rámci Procháskova a Pavlovova ústavu – stěhování,
opravy, údržba
o náklady na nové plány obnovy infrastruktury LFP
Meziroční nárůst výnosů je ovlivněn:
o příspěvkem UK na výuku a na vědu. Částka byla oproti loňskému roku navýšena o 12 345 tis.
(vzdělávací činnost +17 158 tis.; podpora vědy +43 tis.; specifický výzkum - 345 tis.;
příspěvek na údržbu nemovitého majetku - 4 511 tis.)
Rizika při sestavování rozpočtu představují např. sankce z neplnění monitorovacích
indikátorů BC, nezpůsobilé náklady VŘ OPVK a OP VaVpl, nenaplnění počtu zahraničních
studentů nebo Národní program udržitelnosti. Příležitostí pro získání financí do budoucna
jsou parametry K – RIV body (mobilita, Ph.D., prof., doc...), smluvní výzkum, granty.
 doc. MUDr. Štengl, Ph.D. - Biomedicínské centrum musí plnit řadu indikátorů, mezi které
patří faktický výkon (vědecké práce, počty studentů) a smluvní výzkum, který vykazuje
pozitivní trend vývoje také zásluhou v tomto roce do funkce manažera zvoleného doc. ing.
Hrabáka, Ph.D. Plán objemu smluvního výzkumu představuje 10 000 tis. do 30.6.2015 a
15 000 tis. do 31.12.2015. V případě nesplnění hrozí milionové sankce. Existuje reálná
možnost odsunutí plnění indikátoru v čase, proto byla zaslána MŠMT žádost o posunutí
termínu plnění z 30.6.2015 na 31.3.2016 a z 31.12.2015 na 31.3.2017
 doc. ing. Hrabák, Ph.D – pracovníci Biomedicínského centra se úspěšně podíleli na
grantech, vzniklou finanční částku možno použít ke kofinancování, momentálně
představuje cca 5 mil. Kč
Diskuze:
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – co konkrétně představuje položka náklady na reprezentaci?
 ing. Klečková – v letošním roce oslavujeme 70. výročí naší fakulty, bude uspořádána
oslava v Měšťanské Besedě a divadelní představení. Naše fakulta bude také
organizačně zajišťovat letošní sjezd lékařských fakult ČR a SR
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Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
Ekonomická komise se seznámila s návrhem rozpočtu LFP na rok 2015 na samostatném
jednání za účasti tajemnice LFP, kladně hodnotí, že je sestaven zodpovědně a navrhuje jej
Akademickému senátu ke schválení.
Hlasování o přijetí návrhu rozpočtu LFP na rok 2015
pro:
15
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje návrh rozpočtu LFP na rok 2015
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LFP, označil sestavení rozpočtu jako základní strategii
fakulty a ing. Klečkové za práci při jeho tvorbě poděkoval.
Fond rozvoje majetku: sběr investičních požadavků (ing. Klečková)
Konečný termín sběru požadavků na čerpání prostředků z fondu FRM pro rok 2015 je
11.5.2015. Předložené požadavky budou hodnoceny Kolegiem děkana a Ekonomickou
komisí vzhledem k pedagogickému a vědeckému potenciálu známkou 1-5. Hodnotitel by
neměl hodnotit požadavek ze svého pracoviště. Otázkou k diskuzi je vyčlenění určité částky
pro žádosti s celofakultním přínosem bez pedagogického a vědeckého potenciálu – předem
stanovit objem pro požadavky s celofakultním přínosem
V letošním roce je ve fondu 36 000 tis., čerpání z fondu je plánováno ve výši 12 300 tis. na
investiční potřeby fakulty (3 600 tis. CIT a technické oddělení, 7 000 tis. návrhy pracovišť,
1 700 tis. pro investiční záměry do sekce staveb)
Diskuze:
 doc. RNDr. Kmoníčková, CSc. - liší se úhrada z institucionálních plánů a dotace od
úhrady z FRM?
 ing. Klečková – jde především o úhradu investic provozního charakteru zejména pro
výuku, např. na vylepšení poslucháren, šaten, přístrojového výukového zařízení apod.
Doplnění Disciplinární komise (Mgr. Mičan)
Disciplinární komise musí být na fakultě zřízena podle Zákona o vysokých školách. Komise
má 6 členů, polovinu tvoří studenti; má 4 náhradníky, polovinu tvoří studenti. Funkční období
je dvouleté. Disciplinární komise se schvalovala v roce 2013. Vzhledem k tomu, že členové
z řad studentů již dostudovali nebo nemají zájem dále v komisi pracovat, byla děkanem LFP
jmenována
• studentská část členů komise ve složení: MUDr. K. Kalousová, A. Třebová, M. Černá
• studentská část náhradníků ve složení: Mgr. V. Doležalová, J. Razima
Diskuze:
 Johanna Nowak – týká se činnost komise také zahraničních studentů např. v případě
osobních problémů mezi studentem a vyučujícím?
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – tyto problémy spadají spíše do kompetence Etické komise.
Disciplinární komise řeší především poškození dobrého jména fakulty nebo univerzity
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc, - navrhuje, aby v Disciplinární komisi byl zastoupen
jeden zahraniční student
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Doplnění Disciplinární komise projedná AS na svém červnovém zasedání, kde studentka
Johanna Nowak sdělí jméno navrženého zahraničního studenta
Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK)
Ing. Polívka – AS UK zasedal 27. března 2015, hlavním tématem bylo schválení rozpočtu UK
a principy přerozdělování na jednotlivé fakulty. Harmonogram dlouhodobého záměru UK
bude diskutován na společném zasedání 26.5.2015 na setkání AS UK a AS fakult. Další
zasedání AS UK budou 15.5. a 26.6. 2015
Diskuze:
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – v dlouhodobém záměru jsou tři body věnované
výzkumným centrům. Děkan LFP je bude podrobněji projednávat na rozšířeném
Kolegiu rektora 25.5.2015
Různé















Mgr. Mičan - na příštím zasedání AS bude projednávána Výroční zpráva o činnosti LF
za rok 2014. Členové AS obdrží Výroční zprávu jako náhled ke schválení obsahu bez
grafiky k prostudování mezi 13.5. a 20.5.
prof. MUDr. Filipovský, CSc. – na příštím zasedání AS se bude schvalovat FRM,
schvalování by mělo proběhnout první týden v červnu
ing. Babuška, Ph.D. – proč je nutno kupovat tonery výhradně od firmy Mefisto, když je
možno je jinde pořídit levněji?
ing. Klečková – musíme se řídit Zákonem o veřejných zakázkách, firma byla
vysoutěžena na dodávku ICT, SW a AV techniky
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – proběhlo výběrové řízení na aulu a její dostavbu
v hodnotě 38 500 tis. Do soutěže se přihlásily 4 firmy. Protože tři firmy porušily
pravidla vstupu do soutěže a zůstala jen jedna firma, musí se soutěž zrušit. Situaci je
možno řešit vydáním předběžného oznámení, kdy se může přihlásit jen jedna firma,
nebo částku navýšit a vyhlásit nové výběrové řízení, které může oddálit předpokládané
termíny
doc. RNDr. Kmoníčková, CSc. – navrhuje raději navýšit částku a vybrat firmu, která
odvede kvalitní práci
ing. Kočí upřesnil, že aula je z menší části hrazena z FRM, z majoritní části ze státního
rozpočtu v celkové hodnotě 52 000 tis. Z toho 38 000 tis. představuje stavební část,
zbylá částka je na audio – video vybavení, gastro provoz apod.
MUDr. Liška, PhD. – bude letos pořádána zahradní slavnost?
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – zahradní slavnost se bude konat 19.6.2015. Téma:
divoký západ
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.- přijímací řízení na LFP proběhne 22.6.2015. Z jakého důvodu
se uskuteční jednání komise o výsledku zkoušek až o týden později?
prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – případná změna termínu jednání bude projednána
s proděkankou prof. MUDr. Skálovou, CSc.

Příští jednání AS se bude konat ve středu 3. června 2015
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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