Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 12. 1. 2017
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.; doc. MUDr.
Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; prof.
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.; doc. MUDr. Aleš
Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof.
MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk
Novotný, CSc.; MUDr. Richard Pradl, 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: MUDr. Kristýna Bajcurová; Denis Biedermann; Martin Chaloupka; Eva Pešková;
ing. Jiří Polívka; Jiří Rott; Rachel Sajdlová; MUDr. Adam Skalický; Truong Hoang
Hieu; Lucie Vítková;
Omluveni: doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Michaela Miklíková; Johanna
Kronold; Aneta Papanová; ing. Jan Sýkora; Lea Veselá;
Hosté: doc. RNDr. Fiala, CSc.; Mgr. Holá; Hnyková; ing. Klečková; ing. Kočí; prof. MUDr.
Kreuzberg, CSc.; ing. Nevoral, Ph.D.; MUDr. Novák, Ph.D.; ing. Vais; doc. MUDr.
Vevera. Ph.D.; doc. MUDr. Vožeh, CSc.;
Program:
15.00
15.115.10
15.315.30
15.415.45
16.016.00
16.116.10
16.216.25
16.416.40

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Možný pronájem Procháskova a Pavlovova ústavu – diskuze a hlasování
(ing. Klečková)
Ekonomické informace (ing. Klečková)
Výsledky studentské ankety (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Výsledky voleb do Akademického senátu (Mgr. Holá)
Volba předsedy Akademického senátu (prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.)
Volba místopředsedů Akademického senátu (nový předseda AS)
Různé

Zahájení, kontrola zápisu (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Jednání zahájil předseda AS prof. MUDr. Filipovský, CSc. a přivítal členy končícího AS
(mandát do 31.1.2017) i nově zvoleného AS.
Nově zvolení členové AS:
pedagogická část – prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.; MUDr. R. Pradl, Ph.D.; doc. MUDr.
J. Beneš, Ph.D.; doc. MUDr. J. Kuncová, Ph.D.;
studentská část – MUDr. K. Bajcurová; D. Biedermann; E. Pešková; J. Rott; R. Sajdlová;
MUDr. A. Skalický; Truong Hoang Hieu;
K zápisu z jednání AS dne 20. 10. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Mezi jednáními 20.10.2016 a 12.1.2017 byl AS požádán o vyjádření formou per rollam:
- tajemnicí fakulty ing. Klečkovou ve věci:
návrhu rozdělení výsledku hospodaření LF z roku 2015 (hlasovalo 18 členů AS, všichni
vyjádřili souhlasné stanovisko)
výplaty další mzdy společně s listopadovou výplatou (hlasovalo 18 členů AS, všichni
vyjádřili souhlasné stanovisko)
- ing. Pojarem ve věci:
převzetí pozemků do správy LF (hlasovalo 21 členů AS, všichni vyjádřili souhlasné
stanovisko)

Možný pronájem Procháskova a Pavlovova ústavu - diskuze a hlasování (ing.
Klečková, ing. Kočí)
Ing. Klečková a ing. Kočí podrobně seznámili členy AS s poptávkou na pronájem v současné
době ne zcela využívaných prostor obou ústavů a s podmínkami pronájmu:
FZS ZČU – zájem o pronájem prostor pro děkanát a dvě katedry (780 m2) na období cca
1 rok
Nadace pro transplantaci kostní dřeně a registr dárců – předběžný zájem o případný
pronájem prostor pro koordinační centrum, tj. 3 kanceláře (90-120 m2)
 pokud výměra pronajímaných ploch přesahuje 500m2, je nutný souhlas AS LFP a AS UK
 o uzavření smlouvy rozhoduje a smlouvu uzavírá kvestorka UK
 příjem z pronájmu je příjmem fakulty v oblasti doplňkové a hospodářské činnosti
 případným pronájmem nedojde k porušení pravidel udržitelnosti projektu UniMeC,
1. etapa
 roční nájemné za plochu se předpokládá v rozmezí 470-570 tis. Kč (50-60 Kč/m2/měsíc)
 odhad nákladů na uvedení prostor do stavu vhodného k pronájmu - 330 tis. Kč (není
ujednáno, kdo náklady uhradí)
 do prostor v době přípravy projektu UniMec dosud plánováno rozšíření Ústavu soudního
lékařství, CIT, SVI a Ústavu histologie a embryologie
 předpokládá se navýšení počtu parkujících aut (ZČU) a tím zvýšení rizika
problematického parkování zaměstnanců UK (další zvýšení počtu parkujících aut možno
očekávat také v souvislosti s plánovanou opravou mostu gen. Pattona) – případná
rezervace místa na veřejné komunikaci: 29.900 Kč/rok
 nedořešeno zůstává stravování pedagogů a studentů ZČU – řešily by si Koleje a menzy
samostatně
Diskuze:
V široké diskuzi pedagogické i studentské části AS byl projednáván zájem o ponechání
přislíbených prostor Ústavu histologie a Ústavu soudního lékařství, realizace potenciálního
zisku z pronájmu v porovnání s ekonomickou nevýhodností, oživení prostor Pavlovova
ústavu, obava z neukončení pronájmu ve smluvním termínu, možnost nabídky pronájmu
menší plochy, která by nelimitovala vlastní aktivity fakulty, nejasné problémy s parkováním.
Hlasování o pronájmu prostor Pavlovova a Procháskova ústavu FZS ZČU:
pro vyslovení předběžného souhlasu
0
proti vyslovení předběžného souhlasu
16
zdrželi se hlasování
1
Akademický senát LFP nesouhlasí s pronájmem cca 788 m2 v prostorách Pavlovova
a Procháskova ústavu na období cca červen 2017 – září 2018 Fakultě zdravotnických studií
ZČU.
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Ekonomické informace (ing. Klečková)
Hospodaření LFP v roce 2016 vykazuje kladný hospodářský výsledek (k 31.12.2016 20,7
mil. Kč dle průběžného účtování k 5.1.2017) s rýsující se
možností přispět do
celouniverzitního hospodaření i do fondů (prostředky z fakultního Fondu provozních
prostředků rezervou např. na kofinancování OP VVV, na dostavbu kampusu a opravy).
Pozitivní hospodaření umožnilo realizovat např. obnovu knihovního fondu (1,1mil. Kč),
vyplatit pololetní odměny, odměny za publikační činnost, za specializační vzdělávání a
podávání grantů (36,4 mil. Kč), dokončit obměnu serverové infrastruktury a zobrazovací
techniky. Ke kladnému hospodářskému výsledku LF přispěl i vyrovnaný rozpočet
Biomedicínského centra v průběhu roku 2016 (první celý rok provozu) bez významného
zatížení fakulty ( zajištění vlastních křížových zdrojů financování).
Hospodaření fakulty umožnilo na návrh dr. Beneše a po zvážení ekonomických dopadů
navýšit pro rok 2017 odměny za výuku zahraničních studentů o 100 Kč (tj. přednáška = 600
Kč; praktika = 400 Kč; zkouška = 300 Kč; státní zkouška = 300 Kč). Dosavadní sazby jsou
fixovány jako sazby základní. Pro každý rok bude výše sazeb revidována.
11.1.2017 byla slavnostně otevřena Modrá posluchárna (na zjištění výstavby posluchárny
a bufetu v kampusu UniMeC čerpala LF v roce 2016 54 mil. Kč, z toho 2,4 mil. Kč zdroje
LFP).
Byly podány projektové žádosti OP VVV v hodnotě 1 571 mil. Kč (plánované kofinancování
LFP 78,5 mil. Kč včetně věcného příspěvku).
Finální data k hospodaření LFP budou k dispozici po ukončení účtování v únoru 2017
a členové AS s nimi budou seznámeni na příštím zasedání.
V návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb., o VŠ a registraci nových předpisů UK na
MŠMT musí dojít do června 2017 ke změnám ve vnitřních předpisech LFP.
S ohledem na další vnější legislativu a její aktuální znění dojde:
• od 03/2017 (součást UK projektu) k zahájení zavedení elektronické spisové služby
• k realizaci dynamického nákupního systému v určených komoditách
• k provádění maxima bezhotovostních plateb na LFP (respektování podmínek EET)
• k revizi vnitřního kontrolního systému
Diskuze:
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LFP, se účastnil jednání u rektora UK. LFP byla
hodnocena mezi nejlepšími fakultami z ekonomického hlediska a příprava podkladů vč.
ekonomických byla hodnocena jako nejlépe připravená. Prof. Kreuzberg poděkoval tajemnici
LFP ing. Klečkové a spolupracujícímu kolektivu.

Výsledky studentské ankety (MUDr. Rajdl, Ph.D.)
Smyslem studentské ankety je systematicky a soustavně přispívat ke zlepšení kvality výuky
na LFP. Novela zákona o vysokých školách definuje nutnost vnitřního systému pro
zajišťování a hodnocení kvality, jehož klíčovou součástí je studentská anketa.
Účast v anketě: 32% studentů.
Hodnotící komise:
studenti
• Pavel Brož
• Michaela Hnyková
• Raphaela Christina Krumholz
• Petra Milčická
• Michaela Peltanová
• Tomáš Rolník
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pedagogové
• doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.;
• MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.;
• MUDr. Lukáš Hauer;
• MUDr. Vlastimil Kulda;
• MUDr. Richard Pradl, Ph.D.;
• MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
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(předseda);
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.;
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.;
doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Hodnotící komise má k dispozici číselné hodnocení a komentáře k předmětům i k jednotlivým
učitelům. Z těchto údajů pak komise vytváří trendy a žebříčky, které jsou graficky
znázorněny ve Zprávě hodnotící komise. Průměrná známka v roce 2015/2016 = 1,49. Zpráva
Hodnotící komise je dostupná na stránkách LFP, detailní informace o jednotlivých klinikách
obdrží jejich přednostové.
Plánované změny v roce 2016/2017:
anketa je otevřena celý akademický rok, studenti se mohou vyjádřit bezprostředně po
ukončení bloku. Informaci o komentářích obdrží pedagog ihned na e-mail a může tak být se
studentem v kontaktu a reagovat.
Cílem komise je zesílení role prostředníka při zavádění efektivních způsobů výuky.
•
•
•

Rachel Sajdlová
Kristýna Srbecká
Michaela Veselá

•
•
•

Výsledky voleb do Akademického senátu (Mgr. Holá)
Volby do Akademického senátu LFP proběhly 29. a 30. 11. 2016.
Akademická část
V řádném termínu podáno celkem 28 kandidátek
1 kandidátka vyřazena, protože akademický pracovník nebyl na seznamu
oprávněných voličů
Z celkového počtu 298 oprávněných akademických voličů se voleb účastnilo 164 voličů
(neplatný byl 1 hlas)
Účast 55,03 % (o 15 % vyšší oproti minulým volbám)
Studentská část
V řádném termínu podáno celkem 12 kandidátek (všechny platné)
Z celkového počtu 2043 oprávněných voličů se voleb účastnilo 325 voličů
(neplatných bylo 7 hlasů)
Účast 15,91 % (18,5 % v minulých volbách). Mezi kandidáty nebyli zahraniční studenti.

Volba předsedy Akademického senátu (prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.)
Organizace volby předsedy AS se ujal prof. MUDr. Matějovič, Ph.D., který sám na funkci
předsedy AS nekandidoval.
Volební komise pracovala ve složení:
pedagogická část - MUDr. J. Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. J. Kuncová, Ph.D.; MUDr.
R. Pradl, Ph.D.;
studentská část – D. Biedermann
Složení volební komise bylo schváleno členy AS.
Navržení kandidáti:
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Oba kandidáti se svojí kandidaturou souhlasili.
Tajná volba proběhla písemnou formou. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Výsledek voleb:
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
6
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
18
se stává novým předsedou AS
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Volba místopředsedů Akademického senátu (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Navržení kandidáti – pedagogická část:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Navržení kandidáti – studentská část:
MUDr. Kristýna Bajcurová
Všichni kandidáti se svojí kandidaturou souhlasili.
Tajná volba proběhla písemnou formou. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Výsledek voleb:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
14
místopředseda AS
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
19
místopředseda AS
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
13
MUDr. Kristýna Bajcurová
22
místopředsedkyně AS

Různé
Prof. MUDr. Filipovský, CSc., dosavadní předseda AS, otevřel otázku smazání nahrávek
jednání AS, pořízených během jeho volebního období. Členové AS zastávali protichůdné
názory, řešeno hlasováním.
Hlasování:
pro smazání pořízených nahrávek jednání AS
14
proti smazání pořízených nahrávek jednání AS
3
Končící AS schvaluje smazání nahrávek svých jednání, pořízených v průběhu volebního
období

Termín příštího jednání nově zvoleného Akademického senátu bude upřesněn dodatečně.
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Předseda nově zvoleného AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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