Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 8.12.2015

Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Václav Liška,
Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, 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: Martin Chaloupka; Johanna Nowak; Aneta Papanová; ing. Jiří Polívka; Lucie
Vítková; Lea Veselá;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr.
Eduard Kasal, CSc.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk
Novotný, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; Josef Brychta; MUDr. Michaela
Miklíková;
Hosté: doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; Fernades Andre; Mgr. Holá; Ing. Klečková; doc.
MUDr. Králíčková, Ph.D.; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; prof. MUDr. Kreuzberg,
CSc.; Mgr. Bc. Mičan; MUDr. Šimánek, Ph.D.; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;
Program:
15.00 Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.)
15.05 Vystoupení ředitele FN Plzeň MUDr. V. Šimánka, Ph.D.
15.15 Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy
(Mgr. A. Holá)
15.25 Nové znění Dlouhodobého záměru LF UK v Plzni na roky 2016-2020
(doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.)
15.40 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014, aktuální ekonomická data fakulty
(Ing. M. Klečková)
16.05 Jednací řád Vědecké rady LF UK v Plzni, volební a jednací řád Akademického
senátu na LF UK v Plzni (Mgr. B. Mičan)
16.20 Zpráva ze setkání Asociace lékařských fakult ČR a SR (prof. MUDr. J. Filipovský,
CSc. et al.)
16.30 Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK)
16.40 Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc., přivítal přítomné členy AS
a hosty.
K zápisu z jednání AS 21.10.2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Studentka Lea Veselá (4. roč. ZL), kooptovaná do studentské části Akademického senátu,
potvrdila své členství.
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Vystoupení ředitele FN Plzeň MUDr. V. Šimánka, Ph.D.
Ředitel FN seznámil přítomné se situací Fakultní nemocnice v roce 2015:
FN je ve stabilní ekonomické situaci s obratem 5,5 miliardy, je špičkově vybavena včetně
vlastního informačního systému a týmy kvalifikovaných zdravotníků poskytují služby
pacientům nejen z Plzeňského, ale částečně i Jihočeského a Karlovarského kraje. Nevýhodou
je neefektivní uspořádání ve dvou areálech – historickém borském a novém lochotínském.
Koncepce dalšího rozvoje počítá s rekonstrukcí lochotínského areálu, který bude poskytovat
komplexní rozsah péče vč. péče na nejvyšší úrovni, se zachováním bývalé vojenské
nemocnice (nemocnice II. typu vč. následné péče a neurorehabilitace) a úplným opuštěním
zbylé části borského areálu. Uvolněná plocha 113 000 m2 může být využita ve spolupráci
s městem Plzní a Plzeňským krajem pro sociální účely (startovací byty pro mladé rodiny,
domov důchodců, školku, park).
Fakultní nemocnice v roce 2015 realizovala:
• rekonstrukci KARIM
• rekonstrukci INTO
• výstavbu nového heliportu (do provozu uveden 14. 12. 2015)
Je vysoutěžen dodavatel a zhotovitel parkovacího domu
Začíná rekonstrukce chirurgických ambulancí
Fakultní nemocnice plánuje:
• výstavbu parkovacího domu – stávajících 1300 parkovacích míst již nestačí, snahou je
umožnit pacientům parkování co nejblíže vchodu do nemocnice. Parkovací dům o 400
místech bude postaven v areálu FN a bude určen pro auta zaměstnanců
• výstavbu pavilonu chirurgických oborů – soustředění a návaznost hlavních chirurgických
oborů, 6 operačních sálů, velký urgentní příjem, heliport na střeše
• výstavbu pavilonu psychiatrie
V listopadu 2015 získala na konferenci Efektivní nemocnice FN Plzeň první místo v kategorii
Finanční zdraví.
Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy
(Mgr. A. Holá)
Volby do AS UK pro období 1.3.2016-28.2.2019 se uskutečnily 25.–26.11.2015. Volební
komise pod vedením předsedkyně Mgr. A. Holé na svém zasedání 26.11.2015 zjistila, že
voleb se z celkového počtu:
300 voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 109 (36,3%) – odevzdáno 109 hlas.
lístků, 108 bylo platných;
2065 voličů z řad studentů zúčastnilo 188 (9,1%) – odevzdáno 188 hlas. lístků, všechny byly
platné
Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků: MUDr. Barcal, Ph.D. – 53 hlasů; doc.
MUDr. Moláček, Ph.D. – 51 hlasů; MUDr. et MUDr. Beneš, Ph.D. – 39 hlasů; doc. MUDr.
Mgr. Tonar, Ph.D. – 31 hlasů; prof. MUDr. Hora, Ph.D., MBA – 18 hlasů;
Navržení kandidáti z řad studentů: Mgr. Kubíková – 150 hlasů; Ing. et Ing. Polívka – 128
hlasů;
Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb, volby proběhly v souladu
s Volebním a jednacím řádem AS UK.
Členy AS UK byli zvoleni:
z řad akademických pracovníků – MUDr. J. Barcal, Ph.D., doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
z řad studentů – Mgr. T. Kubíková, Ing. et Ing. J. Polívka
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Náhradníky byli zvoleni:
z řad akademických pracovníků: MUDr. et MUDr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Mgr. Tonar,
Ph.D., prof. MUDr. Hora, Ph.D. MBA
náhradníci z řad studentů: nebyli zvoleni
Diskuze:
 Mgr. Holá, předsedkyně volební komise, upozornila na velmi malou účast studentů
(obecně malá informovanost studentů, na jiných fakultách více informací na internetu
společně s fotografiemi kandidátů)
 prof. MUDr. Filipovský, CSc. – z řad studentů pouze dva kandidáti, nejsou náhradníci,
v případě odchodu jednoho nutno organizovat doplňovací volby, organizační
náročnost
 ing. Polívka – studenti byli informováni

Nové znění Dlouhodobého záměru LF UK v Plzni na roky
(prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.)
Dlouhodobý záměr UK na roky 2016-2020 byl schválen 26. června 2015.
Základní body:
• vzdělávací činnost
• doktorské studium
• vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost
• zviditelnění
• sounáležitost akademiků, studentů a ostatních zaměstnanců
• strategické řízení

2016-2020

V souladu s Dlouhodobým záměrem UK byl vypracován Dlouhodobý strategický záměr LF
v Plzni UK v Praze na roky 2016-2020:
Základní body:
• vzdělávací činnost (internacionalizovaná fakulta, atraktivita)
• doktorské studijní programy (zajištění doktorského studia s mezinárodním přesahem)
• vědecká, výzkumná a vývojová činnost (čerpání prostředků z OP VVV s důrazem na
získávání mezinárodních grantů)
• zviditelnění (v rámci kraje, ČR i zahraničí)
• společenství lidí (rozvoj studijní, vědecké a zaměstnanecké základny)
• strategické řízení a kvalitní infrastruktura
Hlasování:
pro přijetí:
proti přijetí:
zdržuje se hlasování:

15
0
0

AS schvaluje přijetí Dlouhodobého záměru LF UK v Plzni na roky 2016-2020

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014, aktuální ekonomická data fakulty
(Ing. M. Klečková)
Maximální příděl do fondů se řídí opatřením rektora č. 47/2015. Oproti roku 2014 došlo ke
změně metodiky přidělování do fondů.
Možný příděl do fondu LFP: 3 325 000 Kč
Návrh rozdělení:
do fondu odměn
749 000
nerozděleno
2 576 000
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Hlasování:
pro přijetí:
proti přijetí:
zdržuje se hlasování:

15
0
0

AS schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014
Aktuální hospodářský výsledek k 16. 11. 2015:
LFP v zisku 20 252 tis. Kč
230 979 tis. Kč nárůst nákladů o 21%
251 231 tis. Kč nárůst výnosů o 5 %
Do konce roku je předpoklad vyrovnaného nebo kladného výsledku hospodaření, výnosy
časově předstihly náklady, které budou ještě ve výrazném objemu zúčtovány
Rektorát UK již druhým rokem zpřesňuje Principy rozdělení příspěvku UK – v provozních
prostředcích na 2016 se dle prezentovaného modelu výpočtu předpokládá navýšení o 3,3 mil.
Kč oproti roku 2015
Dostavba LFP uvažována ve dvou variantách:
Varianta I (kampus bez děkanátu a Ústavu tělesné výchovy) 970 789 000 Kč
736 974 000 předpokládané způsobilé výdaje OP VVV (v případě získání dotace)
233 815 000 předpokládané kofinancování OPVVV + předpokládané nezpůsobilé výdaje
Varianta II (kompletní kampus) 1 137 222 000 Kč
736 974 000 předpokládané způsobilé výdaje OP VVV (v případě získání dotace)
400 248 000 předpokládané kofinancování OP VVV + předpokládané nezpůsobilé výdaje
Obě varianty znamenají výrazný dopad do běžného hospodaření fakulty a jsou nutná jednání s vedením UK o možné finanční spoluúčasti
Univerzity na pokrytí kofinancování a nezpůsobilých nákladů, aktuálně vedení UK předložen rozbor obou variant, LFP čeká na odezvu
vedení UK

Diskuze:
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – bude-li přijata varianta dostavění celého kampusu, nebudou
zapotřebí staré budovy. Předpokládá se jejich prodej?
 Ing. Klečková – bude zpracovávána studie prodejnosti

Jednací řád Vědecké rady LF UK v Plzni, volební a jednací řád Akademického
senátu na LF UK v Plzni (Mgr. B. Mičan)
15.6.2015 došlo na UK ke změně vnitřních předpisů, která se týká Volebního a jednacího
řádu AS a Jednacího řádu Vědecké rady. Analogicky k vnitřním předpisům UK probíhá
změna na LFP:
Změna ve Volebním a jednacím řádu AS:
• možnost uskutečnit volby v elektronické podobě
• umožnit hlasování per rollam
Změna v Jednacím řádu Vědecké rady:
• možnost pozvánky v elektronické podobě
• umožnit hlasování per rollam
Hlasování k výše uvedeným změnám:
pro:
13
proti:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje uvedené změny v Jednacím řádu Vědecké rady LFP a ve Volebním
a jednacím řádu AS LFP
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Zpráva ze setkání Asociace lékařských fakult ČR a SR (prof. MUDr. J. Filipovský,
CSc. et al.)
Prof. MUDr. Filipovský, CSc.:
Sjezd vedení lékařských fakult ČR a SR se konal 29. - 31.10.2015 v plzeňském Parkhotelu.
Jednání probíhala v 11různých sekcích, v sekci předsedů akademických senátů vystoupili
předsedové i senátoři z řad studentů z Plzně, Prahy, Hradce Králové, Ostravy, Košic
a Martina.
Formou volné diskuze byly projednávány body, týkající se
činnosti akademického senátu – členství v akademické obci, volby do AS, přerozdělování
hlasů, procedurální otázky
studijní problematiky – podmínky přijímacího řízení, objem výuky, účast na přednáškách,
pořizování nahrávek z přednášek, studentská anketa, program Erasmus, index a jeho příští
podoba, praxe studentů v nemocnicích, zahraniční studenti
mimostudijní problematiky – organizace zdravotnictví, etické problémy, vnitřní předpisy
fakult, vzdělávání učitelů v angličtině na fakultách
Přítomní předsedové senátů vyjádřili přesvědčení o důležitosti akademických senátů pro
zabezpečení demokratického chodu lékařských fakult.
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc.:
Děkan LF poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu sjezdu. Náplní
děkanské sekce byly především legislativní otázky.
Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK)
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – 20 jednacích bodů, příspěvek rektora UK, schvalování právních
záležitostí, hlasování o ekonomických záležitostech. Diskutován problém nového předpisu
o vymáhání nedoplatků studentů. Jednání AS jsou v pátek, z fakulty je zajištěna doprava do
Prahy a zpět.
prof. MUDr. Filipovský, CSc. poděkoval všem našim dosavadním zástupcům v AS UK
a novým zástupcům popřál úspěšné působení v AS UK v Praze.
Různé
• prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil členy AS se stanovisky členů některých senátů UK
na události 17.11.2015, kdy bylo členům akademické obce znemožněno uctít památku
událostí 17. listopadu 1939 a 1989 u pamětní desky na Albertově
• prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil členy AS s internetovým článkem z 18.11.2015, ve
kterém novinářka hodnotí preferování zahraničních studentů na fakultách, posuzuje jejich
studium a uvádí názory členů Asociace českých a moravských nemocnic (ing. J. Kunová,
E. Sohlich)
• PhDr. Zdeňková poděkovala za finanční podporu rozvoje knihovny – budou otevřeny dvě
nové studovny, které budou místem studijního a sociálního setkávání studentů. Bude také
doplněn fond učebnic pro první dva ročníky.

Termín příštího jednání AS je 2.3.2016

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