Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 3.6.2015

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.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.;
doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; 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; MUDr. Michaela Miklíková;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; Matouš Křikava;
Viera Lukáčová; doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.; Johanna Nowak; ing. Jiří Polívka;
Jan Razima; Miroslav Váňa;
Hosté: ing. Babuška, Ph.D.; Bajcurová; Bejček; Mgr. Buriánková; doc. MUDr. Čeledová,
Ph.D.; MUDr. Dvořák; MUDr. Ježek, Ph.D.; ing. Klečková; doc. RNDr. Kmoníčková,
CSc.; ing. Kočí; prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.; Mgr. Levorová; MUDr. Machartová,
Ph.D.; Mgr. Mičan; ing. Pojar; prof. MUDr. Skálová, CSc.; Mgr. Šoukal; ing. Vais; doc.
MUDr. Vožeh, CSc.;
Program:
15.00
15.05
15.20

15.45
16.00
16.15
16.25
16.40
16.50
16.55

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Výroční zpráva o činnosti LF Plzeň (ing. Klečková)
Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje majetku (ing. Klečková, Ekonomická
komise AS)
Výzva 3.2 OP VaVpI (doc. MUDr. Štengl, Ph.D.)
Úprava pravidel magisterského studia, podmínky přijetí k magisterskému studiu
na LF pro rok 2016/17 (prof. MUDr. Skálová, CSc., Mgr. Buriánková)
Úprava pravidel doktorandského studia, podmínky přijetí k doktorandskému
studiu na LF pro rok 2016/17 (prof. MUDr. Třeška, DrSc., Bc. Vyzrálová)
Doplnění Disciplinární komise (Mgr. Mičan)
Průběžné informace o přípravě přestavby pracovišť (ing. Kočí, ing. Vais)
Zprávy ze zasedání AS UK, Rady vysokých škol (členové AS UK za LF Plzeň,
MUDr. Barcal, Ph.D.)
Volby do AS UK – první informace (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc., který uvítal přítomné členy AS
a hosty.
K zápisu z minulého jednání AS nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Výroční zpráva o činnosti LF Plzeň (ing. Klečková)
Ing. Klečková, tajemnice LF, předložila přítomným členům AS Výroční zprávu o činnosti
LFP. Výroční zpráva o činnosti vysoké školy je předkládána povinně podle zákona 111/1998
Sb. dle § 21 odst. 1, písm. a) a § 42 odst. a, písm. a). Je v ní vyjádřeno naplnění dlouhodobých
vzdělávacích, vědeckých, výzkumných a vývojových záměrů fakulty a z různých hledisek je
hodnoceno působení fakulty v minulém roce. Podle § 27 písm. d) schvaluje Výroční zprávu o
činnosti fakulty předkládanou děkanem Akademický senát. Předkládaná zpráva má 138 stran,
je sestavena podle předepsané osnovy MŠMT a údaje jsou vztaženy k 31. 12. 2014. Členové
AS obdrželi zprávu ve formě prostého textu k prostudování předem, na jednání AS je
předložena ve finální úpravě včetně grafiky.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti LFP za rok 2014
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti LFP za rok 2014
Ing. Klečková upozornila, že již v současné době je možnost dodávat podklady pro Výroční
zprávu 2015 na adresy: barbora.cernikova@lfp.cuni.cz; olga.kristalova@lfp.cuni.cz.

Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje majetku (ing. Klečková, Ekonomická
komise AS)
LFP získává finanční prostředky k zajištění investiční činnosti univerzity podle pravidel
hospodaření UK (příloha č. 8 Statutu UK, písm. a-g). FRM lze využít k investiční činnosti vč.
nákupu přístrojů a zařízení investiční povahy nebo jako doplňkového zdroje financování
oprav (po zabezpečení investičních potřeb).
Na jednání AS 5.5.2015 bylo schváleno, že do investičních aktivit fakulty v letošním roce je
plánováno investovat 12 300 tis. Požadavky ústavů a klinik na rozpočet investic pro rok 2015
představovaly 22 644 899 Kč (investiční: 17 193 528 Kč; neinvestiční: 1 196 371 Kč; fakultní
stavby: 770 000 Kč; fakultní společné investiční: 3 485 000 Kč). Jednotlivé požadavky byly
hodnoceny Kolegiem děkana a Ekonomickou komisí AS vzhledem k pedagogickému
a vědeckému potenciálu, finální posouzení provedl prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LFP.
Některé požadavky předložené jako investiční jsou však charakterem neinvestice a tak byly z
požadavků financování z FRM vyjmuty (ty budou podle možnosti hrazeny z provozního
rozpočtu fakulty podle pořadí hodnocení).
Z prostředků FRM bylo na investiční požadavky ústavů a klinik uvolněno 8 116 000 Kč.
Realizace vybraných 32 požadavků bude probíhat od června do listopadu 2015. Všem
žadatelům bude zasláno oznámení, zda jejich požadavek byl doporučen k financování.
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
EK si vzhledem k množství požadavků vyžádala delší časové období k pečlivému posouzení
požadavků. Jednotliví členové komise provedli bodové hodnocení jednotlivých žádostí.
Vyjádření prof. MUDr. Kreuzberga, CSc., děkana LFP:
S hodnocením požadavků souhlasí.
Členům AS prezentovala ing. Klečková přehled všech investičních požadavků (do limitu
schváleného rozpočtu i přes limit) ve formě tabulky, která bude rozeslána všem členům AS,
všem přednostům klinik a ústavů a jejich školským zástupcům.
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Hlasování o rozdělení prostředků z FRM 2015
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje rozdělení prostředků z FRM 2015

Výzva 3.2 OP VaVpI – doc. MUDr. Štengl, Ph.D.
Před 2 týdny byla vyhlášena nová Výzva 3.2 OP VaVpI „Rozvoj výzkumných kapacit
podpořených VaV center“, díky které by bylo umožněno doplnit a rozšířit přístrojové
vybavení vybudovaných výzkumných center (Biomedicínského centra). Žádost musí být
podána do 30. 6. 2015, přístroje musí být zakoupeny a instalovány do 31. 12. 2015. Její
financování MŠMT však proběhne ex post (pravděpodobně v březnu 2016). Bylo by proto
žádoucí použít zatím formou půjčky finance z FRM v objemu cca 20 mil. Kč, přičemž
navrácení půjčky po vyúčtování dotace předpokládáme v březnu až červnu 2016. Zda žádost
uspěla, bude známo v září; v případě neúspěchu žádosti nákup nebude realizován.
Hlasování o možnosti půjčky z FRM pro podání žádosti – Výzva 3.2 OP VaVpI
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje možnost půjčky z FRM pro podání žádosti - Výzva 3.2 OP VaVpI

Úprava pravidel magisterského studia, podmínky přijetí k magisterskému studiu
na LF pro rok 2016/17 (prof. MUDr. Skálová, CSc., Mgr. Buriánková)
Mgr. Buriánková seznámila členy AS s informacemi k přijímacímu řízení v příštím
akademickém roce. V pravidlech magisterského studia dochází ke třem změnám:
• manipulační poplatek stanovuje rektorát, je stejný pro všechny fakulty a činí 530 Kč
(v loňském roce 510 Kč)
• návrh na snížení počtu studentů zubního lékařství přijatých bez přijímací zkoušky z 20 na
15 (celkem přijatých kolem 50)
• den otevřených dveří byl letos poprvé uspořádán ve spolupráci se studentskými spolky,
posunutí termínu na první týden v únoru
Diskuze:
 MUDr. Beneš, Ph.D. – počty přijatých studentů 200 a 50 jsou pro veřejnost? Jsou tyto
počty dostatečné?
 Mgr. Buriánková – ano, v těchto počtech bychom chtěli, aby se studenti zapsali
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – po dohodě děkanů s ministrem školství možno počet
přijatých u všeobecného lékařství navýšit o 10%
Hlasování o podmínkách přijetí k magisterskému studiu na LF pro rok 2016/17
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje podmínky přijetí k magisterskému studiu na LF pro rok 2016/17
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Úprava pravidel doktorandského studia, podmínky přijetí k doktorandskému
studiu na LF pro rok 2016/17 (prof. MUDr. Třeška, DrSc., Bc. Vyzrálová)
Prof. MUDr. Třeška, DrSc. seznámil členy AS se změnami v pravidlech doktorandského
studia a podmínkách přijetí ke studiu:
• poplatek se zvyšuje ze 460 Kč na 480 Kč
• pravidla pro organizaci studia připravena v souladu ze zákonem o vys. školách č. 111/1998
Sb. a se Studijním a zkušebním řádem. Změny nejsou zásadní (např. dříve Odd. vědy
a vzdělávání, dnes Odd. vědy a výzkumu). Podstatná je nová role konzultanta
• změna ve stipendiích doktorandů – studenti prezenční formy dostávali 4 roky stipendia
paušální částku, bez ohledu na kvalitu studia (552 000 na jednoho studenta-prezentována
tabulka vyplácení stipendií), po této době mohli přejít do kombinované formy, aniž by
publikovali a prezentovali své práce. Navržen motivující systém – paušální částka
stipendia snížena na 9.000 Kč, každé další navýšení dle schválených kritérií, např. za
publikování (musí být v afiliaci LF Plzeň), po vykonání státní zkoušky se stipendium
zvyšuje o 2000 Kč – detail viz opatření děkana
Diskuze:
 MUDr. Miklíková – pro koho bude nový systém platit?
 prof. MUDr. Třeška, DrSc. – platí pro všechny studenty, které momentálně studují
prezenční formu studia
 ing. Babuška, Ph.D. – dostává fakulta stejné prostředky za studenta v prezenční i
kombinované formě?
 prof. MUDr. Třeška, DrSc. – pokud student absolvuje po 5. roce, nedostane fakulta
nic. Prezenční forma je finančně dotována
 MUDr. Ježek, Ph.D. – jak u zahraničních studentů?
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – je řešeno na UK, zahraniční doktorandi dostanou
stejná stipendia, poplatek za studium je jim odpuštěn
 MUDr. Miklíková – doktorandi upozorňují na problém s penězi v prvním roce
 prof. MUDr. Třeška, DrSc. – ve spolupráci se školitelem možno publikovat
 prof. MUDr. Skálová, CSc. – upozorňuje, že v preklinických oborech mají doktorandi
ve FN úvazek jen 0,1
Ing. Klečková – seznámila členy AS se stipendii z ekonomického pohledu:
Stipendijní fond je čerpán:
 za vynikající studijní výsledky
 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí výsledky přispívající
k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2, písm. a)
 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4
Čerpání stipendijního fondu LFP v letech 2012 – 2014 je o 1,7 mil. Kč vyšší než jeho
tvorba.
Hlasování o podmínkách přijetí k doktorandskému studiu na LF pro rok 2016/17
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje podmínky přijetí k doktorandskému studiu na LF pro rok 2016/17
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Hlasování o úpravě stipendií doktorandů
pro:
11
proti:
0
zdržuje se hlasování:
2
AS schvaluje úpravy stipendií doktorandů

Doplnění Disciplinární komise (Mgr. Mičan)
Vzhledem k tomu, že zahraniční studenti neprojevili zájem doplnit Disciplinární komisi svým
zástupcem, zůstává komise ve složení, předloženém na minulém zasedání AS.
předsedkyně: doc. MUDr. J. Kuncová, Ph.D.
vědecko-pedagogická část:
členové:
MUDr. H. Hecová
doc. MUDr. J. Šafránek, Ph.D.
náhradníci: MUDr. H. Mírka, Ph.D.
MUDr. M. Žourek, Ph.D.
studentská část:
členové:
MUDr. Mgr. Kalousová
A. Třebová
M. Černá
náhradníci: Mgr. V. Doležalová
J. Razima
Hlasování o složení Disciplinární komise LFP
pro:
15
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje složení Disciplinární komise LFP

Průběžné informace o přípravě přestavby pracovišť (ing. Kočí, ing. Vais)
Ing. Kočí
Po dostavbě budovy teoretických ústavů UniMeC a Biomedicínského centra došlo k navýšení
celkové užitné plochy o 9 599 m2 (z původních 15 912 na 25 512). Pokud by došlo na
výstavbu nového kampusu, plocha by se zvětšila o dalších 15 000 m2 užitné plochy. Varianta
rekonstrukce stávajících budov i varianta výstavby nových budov má řadu výhod i nevýhod.
Výhody:
Rekonstrukce
Výstavba nových objektů
zaběhnutý provoz
úzké propojení s Fakultní nemocnicí
s dlouholetou tradicí
i Biomedicínským centrem
dostupnost MHD
snadný přesun studentů
genius loci památkových objektů
prostory přizpůsobeny potřebám výzkumu
a výuky i novým technologiím
Nevýhody:
Rekonstrukce
Výstavba nových objektů
zajištění provozu během rekonstrukce
ztráta tradičního sídla
omezení daná dispozicemi budov
horší dostupnost MHD
rozmístění fakulty na více místech
větší nepředvídatelné výdaje
památková ochrana
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Možnosti financování: z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO1, SC3 budou podporovány
investice do infrastruktury pro výzkumně zaměřené studijní programy (s některými
omezeními – nebudou financovány např. rekonstrukce vnějších plášťů budov, technickoprovozního zázemí, podpůrných provozů /technické oddělení, CIT/, prostor nesouvisejících se
vzděláním, výměny oken atd.). U financování z OP VVV bude výše spolufinancování
pravděpodobně 15% (zatím není známo, zda bude kryto ze státního rozpočtu nebo o ně bude
snižován příspěvek na vzdělávání). Dotačním titulem ze státního rozpočtu je Rozvoj
materiálně technické základy VVŠ (resp. Univerzity Karlovy), z něhož bude financována
výstavba posluchárny UniMeC. Doplňkové financování je plánováno z FRM. Při realizaci
rozvoje infrastruktury je nutno počítat s výdaji vlastních prostředků ve výši desítek milionů
Kč.
Provozní výdaje:
Náklady na energie činí v současné době 13 729 294 Kč/rok. V případě dostavby kampusu je
celková spotřeba energie budov odhadována na 11 000 000 Kč, tedy cca 85% současné
spotřeby.
Možné varianty dalšího postupu:
1. připravit stavebně technickou dokumentaci pro kompletní kampus v areálu UniMeC se
všemi náležitostmi a podle konkrétních možností postupně realizovat jednotlivé etapy
2. zvolit jednu konkrétní variantu se všemi náležitostmi (výběrové řízení, zpracování
dokumentace, vydání stavebního povolení)
3. vyčkat na konkrétní podmínky výzvy OP VVV
Ing. Vais
Stavebně technický stav budov
Technický stav většiny budov LFP je v současné době uspokojivý, některé prostory jsou však
vzhledem ke svému stáří nevyhovující k účelu výukovému a výzkumnému a rekonstrukci
vyžadují některé inženýrské sítě. Hlavní budovy považuje LF za prodejné.
V nejlepším technickém stavu je budova děkanátu, která prošla rekonstrukcí. Procháskův
a Pavlovův ústav – navyšuje se rozpočet na předpokládané rekonstrukce vzhledem
k požadavkům Národního památkového ústavu (výměna jednoho okna = 40 - 50 tis. Kč).
Nelze realizovat zateplení budov. Šafránkův pavilon – bude nutná rekonstrukce rozvodů vody
a odpadů a výměna oken vč. zateplení. Budovy Ústavu hygieny a Ústavu tělovýchovného
lékařství prošly v minulých letech rekonstrukcí.
V letošním roce není plánována rozsáhlejší investice do generální rekonstrukce stávající
infrastruktury. Na běžný provoz je z rozpočtu LF uvolněno 3,5 mil. Kč a 3 mil. Kč na úpravy
a vybavení uvolněných prostor v Procháskově ústavu (ústav histologie 1 mil. Kč, ústav
anatomie 0,5 mil. Kč, ústav lékařské chemie 1 mil. Kč) a Pavlovově ústavu (celkem 1 mil.
Kč).
Diskuze:
 doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D. – mají vedoucí pracovišť možnost vyjádřit svůj názor?
 doc. RNDr. Kmoníčková, CSc. – podporuje dotaz doc. Tonara, má pocit, že se
vedoucí pracovníci nemohli předem vyjádřit při realizaci UniMeC
 ing. Vais – jednání s vedoucími pracovníky v rámci UniMeC probíhala. Další rozvoj
fakulty je ve fázi sběru informací, rozhodování bude na vedení LF a případná realizace
některé varianty nejdříve za pět let
 MUDr. Dvořák – připomíná nutnost zabezpečení budov
 MUDr. Miklíková – kdy bude dokončeno vyklizení prostor
 ing. Vais – práce budou probíhat během celých prázdnin
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 MUDr. Beneš, Ph.D. – základní otázkou je, zda se budou stavět nové budovy nebo si
fakulta ponechá staré
 ing. Kočí – je znám operační program, nejsou známy způsobilé výdaje jednotlivých
výzev
 ing. Pojar – mělo by dojít k rozhodnutí, zda budeme stavět a hned zahájit přípravu
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – situace není zcela jasná z hlediska řídicích orgánů,
před definitivním rozhodnutím je třeba některé otázky vyjasnit. Zájmem rektorátu UK
je stavba a redukování stávajících prostor
 doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. – považuje za rozumné připravit stavební dokumentaci
pro výstavbu kompletního kampusu a na základě jednotlivých výzev postupovat
 prof. MUDr. Ferda, Ph.D. – upozorňuje, že cena přípravy projektové dokumentace
není nízká
 ing. Kočí – projektová dokumentace pro BC a UniMeC přes 10 mil. Kč
 ing. Klečková – po jednání s odborníkem na investiční výstavbu doporučuje variantu
přípravy technické dokumentace pro kompletní kampus
 prof. MUDr. Kreuzberg, CSc. – je zodpovědný za hospodaření fakulty i do budoucích
let a uvědomuje si nutnost směrovat finance i do klinických oborů

Zprávy ze zasedání AS UK, Rady vysokých škol (členové AS UK za LF Plzeň,
MUDr. Barcal, Ph.D.)
MUDr. Beneš, Ph.D.
• vystoupení pana rektora v kauze „profesoři“, AS UK přijal prohlášení (MUDr. Beneš,
Ph.D. prohlášení přečetl)
• AS schválil komplexní změnu Volebního a Jednacího řádu AS UK. Vyplynou některé
změny, např. možnost elektronického hlasování ve volbách. MUDr. Beneš, Ph.D.
navrhuje uvážit možnost volby do našeho AS elektronickou formou (po doplnění
vnitřního předpisu)
• návrh svěření nemovitostí do správy jednotlivých fakult

Volby do AS UK – první informace (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Na podzim se na LFP uskuteční volby našich zástupců do AS UK v části zaměstnanecké
i studentské. Na příštím zasedání AS bude nutno určit termín voleb.

Předběžný termín jednání AS je 21.10.2015

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

Zápis z jednání AS 3. 6. 2015
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