Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 4.5.2016

Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Václav Liška,
Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, 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: Martin Chaloupka; ing. Jiří Polívka; Lucie Vítková; Lea Veselá;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš
Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; MUDr. Michaela Miklíková;
Johanna Kronold; Aneta Papanová; ing. Jan Sýkora;
Hosté: ing. Klečková; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; doc. MUDr. Králíčková, Ph.D.; prof.
MUDr. Kreuzberg, CSc.; ing. Paveza; ing. Pojar; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;

Program:
15.00
15.05
15.20
15.45
16.00
16.15
16.25
16.35

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 (ing. Klečková)
Rozpočet na rok 2016 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise AS)
Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje majetku (ing. Klečková, zástupce
Ekonomické komise AS)
Pozemkové transakce mezi LF Plzeň (resp. UK Praha) a FN Plzeň, případně ČR
(ing. Pojar)
Návrh ceny Jaroslava Slípky (doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.)
Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK za LF v Plzni)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
K zápisu z jednání AS 2. 3. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Prof. Filipovský doplnil k minulému jednání AS informaci o kooptaci nového člena
studentské části AS ing. Jana Sýkory (5. ročník všeob.). Dále upozornil, že vyšla novela
vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. (uveřejněná ve Sbírce zákonů České republiky pod
číslem 137/2016 Sb., částka 53, která byla zveřejněna dne 2.5.2016 s účinností od 1.9.2016),
podle které se budou tvořit univerzitní předpisy a následně fakultní předpisy. Členové AS
mohou připomínkovat stávající předpisy do 20. 5. 2016 a to písemnou formou k rukám
asistentky pana děkana. Vysoké školy čeká v příštím období poměrně intenzivní práce, a to
především v oblasti zajišťování vnitřního hodnocení a institucionální akreditace.
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 (ing. Klečková)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LFP, předložil podle zákona 111/1998 Sb. o Vysokých
školách Akademickému senátu podle § 27 písm. d) výroční zprávu o hospodaření za rok 2015
a písm. c) rozdělení finančních prostředků a kontrolu jejich využití pro rok 2016 a požádal
Akademický senát o jejich schválení.
S rozborem Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 a Rozpočtem na rok 2016 seznámila
členy AS ing. Klečková, tajemnice LFP.
Výroční zpráva o hospodaření je sestavena v pevné struktuře a obsahuje rozvahu, která
poskytuje přehled o majetku dle složení (aktiva) a zdrojů dle financování (pasiva).
V průběhu roku 2015 došlo:
o v oblasti aktiv k nárůstu dlouhodobého majetku (+8%; výstavba) a poklesu
krátkodobého majetku ( -19%; např. snížení zůstatků na účtech v bankách, uhrazená
faktura Gemo)
o v oblasti pasiv k nárůstu vlastního zdrojů (+6%) a k poklesu cizích zdrojů (-62%;
závazky ke státnímu rozpočtu)
Výroční zpráva o hospodaření dále obsahuje výsledovku, která ukazuje náklady a výnosy.
V oblasti výnosů v roce 2015 - tržby z prodeje služeb (+8%; tj. zejména příjmy z výuky
zahraničních studentů, CŽV, příjmy z doplň. činnosti), ostatních výnosů (+26% zejména
vlivem odpisů z dotace), provozních dotací (+4%).
V oblasti nákladů v roce 2015 – spotřeba energie (+27%), náklady na reprezentaci (+147%),
ostatní sociální náklady (+84%; navýšena hodnota příspěvku na Unišek, navýšena hodnota
příspěvku na životní a penzijní připojištění), ostatní náklady (doúčtování projektů VaVpI),
odpisy (+91%, odpisy dlouhodobého majetku).
Základním zdrojem financování jsou příspěvky a dotace MŠMT (veřejná finanční podpora na
vzdělání, na výzkum a na projekty).
V roce 2015 byly na naší fakultě vyplaceny odměny a další plat v objemu 25 mil. Kč, získán
projekt NPU I pro udržitelnost BC v celkovém objemu 162 milionů Kč (2015-2020), byla
zahájena výstavba posluchárny a revitalizace stávajících prostor, byla eliminována rizika
sankcí za nedodržený objem smluvního výzkumu.
Výkaz Cash-flow ukazuje meziroční pokles stavu prostředků (vliv dokončení projektů OP
VaVpI).
Fondy – v celkovém objemu dočasný pokles (k 1.1.2015 132 243; k 31.12.2015 124 902)

LFP vykázala za rok 2015 zisk ve výši 1 744 tis. Kč
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
Ekonomická komise byla s Výroční zprávou o hospodaření 2015 podrobně seznámena a nemá
připomínek.
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření LFP za rok 2015
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Rozpočet na rok 2016 (ing. Klečková, zástupce Ekonomické komise AS)
Rozpočet je finanční plán, který obsahuje přehled plánovaných výnosů a nákladů podle
znalosti faktů a trendů vývoje z minulých období.
Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný.

Výnosy (provozní dotace a příspěvek ze státního rozpočtu, tržby z prodeje služeb, ostatní
výnosy) = 461 315 tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost celkem: 140 871 tis. Kč
příspěvek A - 110 843 tis. Kč (přepočtené počty studií)
příspěvek B2 – 5 751 tis. Kč. (počet absolventů, počet PhD. absolventů ve standardní
době studia, počet samoplátců)
příspěvek K – 24 276 tis. Kč (započítané body RIV, vlastní příjmy, profesoři a docenti,
cizinci, samoplátci, mobilita-výjezd a příjezd)
Náklady = (mzdy, odpisy hmotného a nehmotného majetku, ostatní náklady) =
461 315 tis. Kč
Rizika rozpočtu na rok 2016 jsou:
 nezpůsobilé náklady OPVK a OP VaVpI
 dofinancování dostavby kampusu (případná možnost zařadit do kapitálového rozpočtu
UK „Dokumentace programu UK“)
 dosud nejasný počet zahraničních studentů
 finanční kontroly a audity
 velký objem nově pořízených aktiv (servis, údržba, obnova)
Pozitiva rozpočtu na rok 2016 jsou:
o pominula hrozba sankci z neplnění monitorovacích indikátorů BC (smluvní výzkum)
o peněžně kryté fondy
o Národní program udržitelnosti do roku 2020
o možné zlepšení parametrů Kvality
o nové projekty OP VVV
Diskuze:
V diskuzi byla projednávána otázka zdroje pro financování studentských spolků.
 Ing. Klečková – zatím není dořešeno. Dosud byly aktivity studentských spolků
financovány z prostředků na vzdělávání, což není v současné době již možné. Je
uvažována a jedině možná úhrada z neveřejných zdrojů, případně podání žádosti na
rektorát UK, který má vlastní zdroje pro financování studentských aktivit
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
Ekonomická komise rozpočet na rok 2016 podrobně prostudovala. Považuje jej za reálný
a zodpovědně sestavený. Ekonomická komise doporučuje Akademickému senátu schválení
rozpočtu na rok 2016.
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje návrh Rozpočtu LFP na rok 2016
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Rozdělení prostředků z Fondu rozvoje majetku (ing. Klečková, zástupce Ekonomické
komise AS)
Předloženo 66 požadavků (19 261 045 Kč)
Posouzení předložených požadavků provedli členové Ekonomické komise AS a Kolegia
děkana s přihlédnutím k celkovému přínosu investice a zvýšení pedagogického a vědeckého
potenciálu.
Schváleno
52 požadavků (11 825 541 Kč) společné investice 8, stavby 2, investice do
ústavů 42)
Byly vyřazeny dva finančně velmi náročné požadavky a budou předmětem dalšího jednání.
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D.:
Ekonomická komise se sejde na podzim nad úpravami FRM (zvolení limitu, zohlednění
výkonnosti ústavů a klinik, zohlednění doby, po kterou nebylo z pracoviště čerpáno atd.)
a s výsledky svého jednání seznámí AS.
Ekonomická komise doporučuje Akademickému senátu schválení rozdělení prostředků
z Fondu rozvoje majetku 2016.
Diskuze:
 prof. MUDr. Matějovič, Ph.D. – existuje kumulativní přehled čerpání fondu
jednotlivých pracovišť za minulá období?
 ing. Klečková – ekonomické oddělení zpracuje a bude k dispozici
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje návrh rozdělení prostředků z FRM 2016

Pozemkové transakce mezi LF Plzeň (resp. UK Praha) a FN Plzeň, případně ČR
(ing. Pojar)
Ing. Pojar seznámil členy AS formou prezentace vč. podrobných nákresů s pozemkovými
transakcemi v oblasti budoucího kampusu, kde se střetávají zájmy UK/LF (příjezdová
komunikace) a ČR/FN (budoucí pavilon chirurgických oborů). Vysvětlil problematiku
sjednocení vlastnictví pozemků a staveb (komunikace, inženýrské sítě apod.), otázku
pronájmu nezastavěných pozemků UK v Praze ve prospěch FN Plzeň a zřízení služebnosti
stezky a cesty přes pozemky a komunikace v majetku UK v Praze ve prospěch FN Plzeň za
účelem získání pozemků ČR pod komunikací v majetku UK v Praze na straně jedné, na straně
druhé pak za účelem umožnění zřízení a používání vjezdu do projektovaného Pavilonu
chirurgických oborů FN Plzeň.
Nájem a služebnost:
nájem pozemků p.č. 11645/37 a 11645/38 (celkem 1.350 m2) FN Plzeň
služebnost cesty a stezky k části pozemku p.č. 11645/23 ve prospěch FN Plzeň
požadovaný termín podpisu (rektor UK a ředitel FN) smluv - do konce 08/2016
Směna:
ČR/FN získá od UK/LFP pozemky p.č. 11645/37 a 11645/38 (celkem 1.350 m2)
UK/LFP získá od ČR/FN pozemky p.č. 12102/116 a 12791/5 (celkem 1.328 m2)
požadovaný termín podpisu (rektor UK a ředitel FN) smluv - do konce roku 2016
účinnost smlouvy nastává až po schválení ze strany MZdr a MF - odhadem rok 2018
návazný krok - služebnost cesty a stezky k nabytým pozemkům ve prospěch FN Plzeň
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poslední 3 m2 - po dořešení případné církevní restituce
Diskuze:
V diskuzi byla projednávána zejména vytíženost příjezdové komunikace k budoucímu
pavilonu chirurgických oborů vč. emergency.
 MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – upozornil na blízkost teoretických ústavů BC k budoucímu
nejexponovanějšímu pracovišti FN
 Prof. MUDr. Ferda, Ph.D. – spolupracoval na tvorbě studie a domnívá se, že výstavba
nového pavilonu je nutná a změní péči o pacienty. Navrhovanou transportní cestu na
emergency považuje za správnou.
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni souhlasí se směnou pozemků mezi ČR
a UK v Praze, s pronájmem nezastavěných pozemků UK v Praze ve prospěch FN Plzeň a se
zřízením služebnosti stezky a cesty přes pozemky a komunikace v majetku UK v Praze ve
prospěch FN Plzeň za účelem získání pozemků ČR pod komunikací v majetku UK v Praze
na straně jedné, na straně druhé pak za účelem umožnění zřízení a používání vjezdu do
projektovaného Pavilonu chirurgických oborů FN Plzeň

Návrh Ceny Jaroslava Slípky (doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.)
Doc. Tonar představil členům AS návrh Ceny Jaroslava Slípky. Cena je pojmenována po
prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc. (1925-2013), významném učiteli a vědeckém
pracovníkovi LF v Plzni. Bude udělována děkanem LFP jedenkrát ročně (pravděpodobně
v červnu) a je určena studentům, kteří se zaslouží o přínos fakultě v oblasti vzdělávací,
kulturní a společenské (např. studentské spolky zapojené do organizace stáží, studenti
organizující dárcovství krve, studenti připravující studijní materiály pro své kolegy, studenti
seznamující první ročníky s prostředím na fakultě apod.) Cena není zamýšlena k ohodnocení
významných úspěchů studijních, vědeckých nebo sportovních. S udělením ceny je spojena
peněžitá odměna ve výši 15.000,- Kč.
Cena bude vyhlašována Opatřením děkana, poradním orgánem bude sedmičlenná komise,
nominovaná děkanem LF (5 členů AS /z toho 3 studenti/ a 2 členové z řad zaměstnanců).
Návrhy členů za obě komory AS předloží členové předsedovi AS do 14 dnů.
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS projednal a doporučuje děkanovi LFP udělování Ceny Jaroslava Slípky

Zprávy z jednání AS UK (členové AS UK za LF v Plzni)
Se zprávami z jednání AS UK seznámil členy AS doc. MUDr. Moláček, Ph.D.:
 senátoři schválili rozpočet Karlovy Univerzity ve výši cca 9 miliard
 byly schváleny mimořádné příspěvky na rok 2016 – pro naši fakultu schválen
příspěvek na zpracování architektonické studie ke stavebnímu povolení UNIMEC II a
dostavby kampusu ve výši 5.833.000,- Kč
 byl mírně modifikován Etický kodex UK
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byly projednávány převody pozemků
UK vydala publikaci k 700. výročí narození Karla IV.

Různé
 Udělení Ceny Arnošta z Pardubic
Cenu Arnošta z Pardubic udělí poprvé v letošním roce rektor UK jednomu
vyučujícímu a jednomu kolektivu za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na
Univerzitě Karlově. Za LF v Plzni byl nominován doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Hlasování:
pro schválení:
16
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS projednal a schvaluje nominaci doc. RNDr. Pavla Fialy, CSc. na Cenu Arnošta
z Pardubic
 v diskuzi byla řešena otázka AV vybavení v posluchárně, která je ve výstavbě
(výběrové řízení bude vypsáno znovu, ve stavbě došlo k organizačním změnám,
harmonogram je plněn) a otázka počtu přijímaných studentů na zubní lékařství.
Výsledky přijímacího řízení a počty přijímaných studentů budou projednávány na
příštím jednání AS v červnu
 Termín příštího jednání AS bude dodatečně upřesněn mailem (15.6.2016 nebo
22.6.2016)

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