Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 20. 10. 2016

Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal,
CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr.
Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk
Tonar, Ph.D.;
Studenti: Martin Chaloupka; ing. Jiří Polívka; Lucie Vítková; Lea Veselá;
Omluveni: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr.
Zdeněk Novotný, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D; doc. MUDr. Milan Štengl,
Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková; MUDr. Michaela Miklíková; Johanna Kronold; Aneta
Papanová; ing. Jan Sýkora;
Hosté: Ing. Babuška, Ph.D.; Mgr. Buriánková; doc. RNDr. Fiala, CSc.; ing. Klečková; pí.
Korelusová; prof. MUDr. Králíčková, Ph.D.; prof. Leupen; ing. Pojar; Mgr. Rajdlová;
doc. MUDr. Sedláček, CSc.; MUDr. Šimánek, Ph.D.; Mgr. Šoukal; doc. MUDr. Vožeh,
CSc.; ing. Vyzrálová; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Program:
15.00
15.05
15.15
15.25
15.40
15.55
16.10
16.30
16.45
16.55
17.00
17.10

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Úvodní slovo děkana LF Spectabilis prof. MUDr. Kreuzberga, CSc.
Vystoupení ředitele FN Plzeň MUDr. Šimánka, Ph.D.
Příprava voleb do AS LF UK (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Informace k novele zákona o vysokých školách (Mgr. Šoukal)
Informace o počtech přijatých a zapsaných studentů – magisterské a doktorandské
studium (Mgr. Buriánková, pí. Korelusová, Ing. Vyzrálová)
Ekonomická agenda, reorganizace děkanátu (Ing. Klečková)
Operační program pro výzkum, vývoj a vzdělávání – stav a další průběh (Ing. Kočí )
Pozemkové transakce mezi LF a FN Plzeň (Ing. Pojar)
Změna názvu Infekční kliniky (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Zprávy z minulých zasedání AS UK, event. Rady VŠ (členové AS UK)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc.
K zápisu z jednání AS 23. 6. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předseda AS tlumočil členům AS omluvu děkana LFP prof. MUDr. Kreuzberga, CSc., který
se pro nemoc jednání nemohl účastnit.
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Vystoupení ředitele FN Plzeň MUDr. Šimánka, Ph.D.
Ředitel FN přednesl zprávu o stavu FN: Fakultní nemocnice Plzeň jako největší
zaměstnavatel v plzeňském kraji se 4400 zaměstnanci a 48 zdravotnickými pracovišti
disponuje 1717 lůžky, kterými projde ročně 72 000 hospitalizovaných, uskuteční se 3200
porodů a v ambulancích je ošetřeno kolem 1 milionu pacientů. FN hospodaří s rozpočtem 5,8
mld s pozitivním hospodářským výsledkem. Po úspěšné dostavbě heliportu pokračuje stavba
parkovacího domu, je plánována výstavba pavilonu chirurgických oborů, je prováděna řada
rekonstrukcí (CH A, dětská JIRP, operační sály, int 7 C). FN je první nemocnicí ve východní
Evropě, která nabízí vyšetření PET/MR. Svým zaměstnancům nabízí, kromě mimořádných
odměn, řadu dalších benefitů (ubytování, možnost zajištění Tesco nákupů v obou areálech,
komunikaci s vedením nemocnice pomocí aplikace Chci se zeptat atd.)
Fakultní nemocnice bude pokračovat v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou i Západočeskou
univerzitou v oblasti nových technologií ke zkvalitnění ošetřovatelské péče.
V závěru svého vystoupení pozval MUDr. Šimánek přítomné na mši v chrámu sv. Víta, kterou
bude 2.12.2016 sloužit za FN a ZČU kardinál Duka.

Příprava voleb do AS LF UK (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Volby do AS proběhnou stávající papírovou formou, do budoucna se počítá s vyzkoušením
formy elektronické, (nutné ověřit využití a koupi dostupného softwaru).
Předsedkyně volební komise: Mgr. Alena Holá
Termín voleb: 29. a 30. 11. 2016 /úterý a středa/

10.00 – 14.00

Podání návrhů: do 22.11.2016 do sekretariátu Ústavu jazyků
Kandidát z řad akademických pracovníků LF musí být podpořen 5 členy Akademické obce
a musí vyslovit souhlas se svojí kandidaturou. Volební seznamy budou vyhotoveny do
22.11.2016. Kandidátka bude zveřejněna 2 dny před volbami.
Volební místa:

FN Lochotín (I.IK)

prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.

FN Bory (II. IK)
Pavlovův ústav
Šafránkův pavilon
UniMec
Studentská kolej

prof. MUDr. Filipovský, CSc.
ing. Babuška, Ph.D.
Mgr. Holá
doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.
jen v případě zájmu studentů, zřízení tohoto
volebního místa nahlásit předsedovi AS do
24.10.2016
Na každém volebním místě budou dva volební komisaři, kteří sami do voleb nekandidují.

Informace k novele zákona o vysokých školách (Mgr. Šoukal)
Novela zákona přináší rozsáhlé změny ve vnitřních předpisech UK a fakult, z nichž některé
budou změněny až z 90% a některé vzniknou nově. Bude vytvořena Rada pro vnitřní
hodnocení univerzity, která je navázána na institucionální akreditaci. Bude vypracován nový
Volební řád a nový Jednací řád Akademického senátu. U Disciplinární komise bude předseda
volen členy ze svého středu místo přímého jmenování děkanem nebo rektorem. Postavení
a práva studentů budou upravovány výhradně vnitřními předpisy UK nebo fakult, opatřeními
bude možno upravovat pouze technické otázky (harmonogramy, rozvrhy). Poplatek za další
studium byl bez náhrady zrušen. Přibyly poplatky k habilitačním řízením a k řízením ke
jmenování profesorem. Veřejná vysoká škola se stává orgánem veřejné moci a od 1.9.2016
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postupuje striktně podle Správního řádu. Student se může odvolat proti jakémukoliv
rozhodnutí, které tato škola vystaví. Je definováno dvojdistanční rozhodování. Nově musí být
vydáváno rozhodnutí o přijetí a určení poplatku za studium i zahraničním studentům (dosud
řešeno smlouvou). Struktura vysokoškolského vzdělání se prakticky nemění.
Diskuze:
V diskuzi k zavádění nových předpisů do praxe seznámila přítomné prorektorka UK prof.
MUDr. Králíčková, Ph.D. s plánovaným harmonogramem:
 první balíček předpisů (akreditační postupy, statut, mzdový předpis, studijní
a zkušební řád, rigorózní řád atd.) byl předán členům AS UK 20.10.2016. AS UK
zasedá 21.10.2016 a má 6 týdnů na zpracování (připomínky od jednotlivých fakult).
Rozšířené Kolegium zasedá 14.11.2016. První balíček předpisů bude AS UK
projednávat na svém zasedání 25.11.2016.


institucionální akreditace – 5 lékařských fakult se bude muset dohodnout na společné
institucionální akreditaci zubního a všeobecného lékařství. První „kulatý stůl“ se koná
3.11.2016 a následně 5.12.2016. Jsou zváni studijní proděkani i zástupci studijního
oddělení.

Informace o počtech přijatých a zapsaných studentů – magisterské
a doktorandské studium (Mgr. Buriánková, pí. Korelusová, Ing. Vyzrálová)
Mgr. Buriánková informovala členy AS o počtech přijatých studentů studujících v českém
jazyce v roce 2016/2017:
všeobecné lékařství – 1952 přihlášených (nárůst oproti roku 2015), 488 přijatých, 221
zapsaných
zubní lékařství – 754 přihlášených, 62 přijatých, 42 zapsaných
celoživotní vzdělávání - 16 (všeobecné lékařství), 10 (zubní lékařství)
A. Korelusová informovala členy AS o počtech přijatých studentů studujících v anglickém
jazyce v roce 2016/2017:
General medicine – 347 zapsaných, Dentistry – 49 zapsaných (pokles zájmu)
K 30.9.2016 zanechalo studia pro neprospěch nebo z osobních důvodů 39 studentů (studenti
1.-3. ročníku).
Národnostní rozložení: Portugalsko (150), Německo (63), Řecko (51), Švédsko (44), Velká
Británie (31), Itálie (11), Saudská Arábie (8), Kypr (7), Irán (6), Švýcarsko (3), Kanada,
Thajwan, Kuvajt, Sýrie (po 2).
Roční školené je 260 000 Kč pro všeobecné lékařství, 320 000 Kč pro zubní lékařství.
Ing. Vyzrálová informovala členy AS o počtech studentů přijatých do doktorského studijního
programu:
vypsáno 67 témat dizertačních prací, přijato 25 doktorandů.
Celkem na LFP 192 doktorandů, 68 v prezenční formě, 124 v kombinované formě.
V diskuzi byly projednávány
 vysoké počty studentů, převyšující kapacitu poslucháren
 vysoké počty studentů ve skupinách, což přináší problémy ve výuce (do 20 studentů)
 požadavky rovnoměrného rozložení studentů ve skupinách
 návrhy navýšení úhrad za praktika a přednášky

Ekonomická agenda, reorganizace děkanátu (Ing. Klečková)
Ing. Klečková v úvodu připomněla, že vzhledem k nutnosti zajištění správy a administrativy
LFP byl AS požádán o urychlené schválení organizační změny děkanátu per rollam. Změny se
týkají reorganizace stávajícího týmu, nedochází aktuálně k navyšování úvazků. Vyplývají
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především ze změny vnějších podmínek – zákon o registru smluv, novelizace zákona
o veřejných vysokých školách, výzvy fondů ESIF-OPVV, změna zákona o veřejných
zakázkách, ale i z vnitřní potřeby zajistit činnosti, kterým se nově fakulta věnuje ve větším
objemu.

Hlasování (proběhlo per rollam):
pro schválení:
21
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
AS schvaluje per rollam organizační změny děkanátu dle předloženého návrhu
Hospodářský výsledek k 31.8.2016:
Výnosy celkem
211 341 000 Kč
(nárůst o 11,8% oproti roku 2015)
Náklady celkem
193 131 000 Kč
Zisk
18 210 000 Kč
(nárůst o 1,8% oproti roku 2015)
Kladný hospodářský výsledek umožnil vyplacení odměn v září 2016 (15,3 mil. Kč) i odměn
za publikační činnost (1,7 mil. Kč).
Plánované další výdaje a investice podzim 2016:








obměna knihovního fondu (1 mil. Kč)
neinvestiční požadavky předložené původně v rámci požadavků FRIM (473 tis. Kč)
daň z příjmů z HV 2015 (491 tis. Kč)
mimořádný příspěvek MŠMT pro vysoké školy ( pro LFP 2,5 mil. Kč)
FRIM realizováno 52 z 66 požadavků (11,8 mil. Kč)
FRIM podzimní realizace – další kolo (485 tis. Kč)
podpora mobility na LFP ve 2016 (4,4 mil. Kč)

Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2017
 došlo k částečným úpravám (ruší se počty financovatelných studentů, započítávají se
plochy sportovišť, rozpočty výzkumných infrastruktur, pasportizace budov atd. )
 podle finančního modelu na objemech prostředků z roku 2016 pro LFP velmi podobný
objem financí na rok 2017
Kontraktové financování
 stabilizace rozpočtu vysokého školství
 zavedení prvků víceletého financování
 rozdělení institucionálního financování na fixní část a výkonovou část v poměru 90:10
Celouniverzitní systém elektronické spisové služby (ESSS) bude implementován od jara 2017
i na LFP, bude nutná součinnost všech organizačních součástí LFP, v současné době je ve
zkušebním provozu na vybraných fakultách UK. Rovněž je nutné v rámci agend UK
postupovat v souladu s povinností elektronické evidence tržeb.

Operační program pro výzkum, vývoj a vzdělávání – stav a další průběh
(Ing. Kočí )
Ing. Kočí seznámil členy AS s rozsahem agendy projektového oddělení. OPVVV – v tomto
programovém období se řeší investiční i neinvestiční projekty.
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UniMec – doprojektovány dva objekty: hlavní budova a sportovní hala. Je zpracována
dokumentace pro stavební povolení (objekty + infrastruktura) a podána žádost o stavební
povolení. Ke konci srpna podána žádost o dotaci z OPVVV (bez děkanátu a menzy). Na
vizualizaci nové budovy byli přítomní seznámeni s rozmístěním jednotlivých ústavů.
Posluchárna – v současné době zhotovitel stavby odstraňuje vady a nedodělky, probíhá
montáž audiovideo zařízení. V posluchárně bude 200 míst, možno flexibilně doplnit cca 40
židlí.

Pozemkové transakce mezi LF a FN Plzeň (Ing. Pojar)
Členové AS byli v období mezi zasedáními AS požádáni ing. Pojarem o vyjádření
k pozemkovým transakcím mezi UK/LFP a FN/ČR. Mailem obdrželi podklady
k prostudování.
Hlasování (proběhlo per rollam):
pro schválení:
23
proti schválení:
0
zdržuje se hlasování:
0
Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti
práva cesty a stezky ve prospěch Lékařské fakulty v Plzni, respektive Univerzity Karlovy, k
pozemkům p. č. 12102/116 a p. č. 12791/5, oba v k. ú. Plzeň, v majetku ČR (právo
hospodaření Fakultní nemocnice Plzeň).
Zatím se nedaří sjednotit vlastnictví pozemků a staveb na nich vybudovaných (pozemek státu,
komunikace UK) – projednáváno na jednání AS 4.5.2016. Situace by měla být řešena do
konce roku formou nájemních smluv a věcných břemen.

Změna názvu Infekční kliniky (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Doc. MUDr. Sedláček, CSc., přednosta Infekční kliniky, požádal Akademický senát LFP
o schválení změny dosavadního názvu Infekční kliniky. Svoji žádost změny názvu,
používaného již půl století, zdůvodnil širokým spektrem činností kliniky, která je dnes
mezioborová, reaguje na změny ve výskytu infekčních nemocí, zabývá se také očkováním,
přípravou pracovníků na výjezdy do zahraničí apod.
Návrh nového názvu: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny.
Hlasování:
Hlasování se neuskutečnilo vzhledem k nedostačujícímu počtu členů AS. Bude realizováno
v následujících dnech per rollam.

Vystoupení prof. Sarah Leupen
Prof. Sarah Leupen poděkovala za přijetí na Lékařské fakultě v Plzni, kde bude
v akademickém roce 2016/2017 působit v rámci ročního Fullbrightova stipendia, zaměřeného
na podporu výuky. Zájemcům z řad pedagogů i studentů nabídla možnost spolupráce při
zavádění efektivnějších způsobů výuky i studia.

Zprávy z minulých zasedání AS UK, event. Rady VŠ (členové AS UK)
Zasedání AS UK se bude konat 21.10.2016

Různé
Příští zasedání AS je plánováno na 14. prosince 2016.
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Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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