Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
dne 27. 4. 2017
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka
Kuncová, Ph.D.; doc. 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: Denis Biedermann; Martin Chaloupka; Eva Pešková; Jiří Rott; Truong Hoang Hieu;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D;
MUDr. Kristýna Bajcurová; Rachel Sajdlová; MUDr. Adam Skalický;
Hosté: Mgr. Buriánková; doc. MUDr. Čeledová, Ph.D.; doc. RNDr. Fiala, CSc.; ing.
Klečková; doc. RNDr. Kmoníčková, CSc.; ing. Kočí; ing. Křikavová; Mgr. Rajdlová;
prof. MUDr. Skálová, CSc.; Mgr. Šoukal;
Program:
15.015.00
15.115.10
15.315.20
15.415.40
16.016.00
16.116.05

Zahájení, kontrola zápisu (doc. MUDr. Skalický, CSc.)
Slovo děkana prof. MUDr. Kreuzberga, CSc.
Projednání a schválení legislativních změn na doporučení Legislativní komise
AS (Mgr. Šoukal, prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Projednání a schválení plánovaného rozpočtu a FRM a doporučení
Ekonomické komise AS (ing. Klečková, doc. MUDr. Moláček, Ph.D.)
Schválení termínů zasedání AS LFP v roce 2017
Různé
 doplnění členů Komise pro udělení Ceny Jaroslava Slípky

Zahájení, kontrola zápisu (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)
Jednání zahájil předseda AS doc. MUDr. Skalický, CSc., přivítal přítomné senátorky, senátory
a hosty a omluvil děkana LFP prof. MUDr. Kreuzberga, CSc., který se nemohl jednání AS
účastnit.
K zápisu z jednání dne 12. 1. 2017 nevznesli přítomní členové AS žádné připomínky a zápis
byl jednohlasně schválen.

Projednání a schválení legislativních změn na doporučení Legislativní komise AS
(Mgr. Šoukal, prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Legislativní komise AS ve složení: prof. MUDr. Filipovský, CSc. (předseda); prof. MUDr.
Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Štengl, Ph.D.; Mgr. Šoukal; student Biedermann, student
Chaloupka obdržela předem k prostudování Statut LF, Jednací řád AS, Volební řád AS,
Pravidla pro organizaci studia na LFP, Pravidla pro přiznávání stipendií na LFP. Následné
jednání komise o fakultních předpisech probíhalo za účasti Mgr. Rajdlové.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. seznámil přítomné senátorky a senátory kromě formulačních
připomínek s řadou důležitějších diskutovaných bodů, z nichž některé jsou uvedeny níže:
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Jednací řád AS
 možnost omezení rozpravy na 3 minuty
 při hlasování per rollam podle čl. 11, bod 6 je nutno v dalším zápisu uvést jmenný
seznam hlasujících s jejich vyjádřením
 funkce předsedy AS může být vykonávána pouze dvě za sebou jdoucí období
Volební řád AS
 čl. 2-7 volby se mohou uskutečnit klasickou formou nebo částečně či zcela
elektronickou formou. Legislativní komise považuje elektronickou formu za
progresivní a doporučuje výhledově k dalšímu projednání
Pravidla pro organizaci studia
 čl. 12 průběh zkoušky – student se může omlouvat nejpozději v den zkoušky
 čl. 23 komunikace studentů s pacienty v rámci praktické zkoušky probíhá vždy
v českém jazyce
 bod 27 obhajoba dizertační práce – při rovnosti hlasů je student doktorského
studijního programu klasifikován klasifikací pro něj příznivější
Mgr. Šoukal
Dokumenty projednané Legislativní komisí AS byly předány členům AS, na studijní odbor
rektorátu UK a Legislativní komisi AS UK k připomínkám. Mgr. Šoukal seznámil členy AS
s pozměňovacími návrhy, jejichž úpravy detailně zdůvodnil (doplnění některých článků, jejich
rušení, řada drobných změn a odstranění duplicit v souladu s předpisy UK) a některé z nich
jsou uvedeny níže:
Disciplinární řád pro studenty LFP
 funkční období členů Disciplinární komise je dvouleté, členství nejvýše na dvě po
sobě jdoucí období
Pravidla pro přiznávání stipendií
 doktorandské stipendium nutno upravit podle předpisů UK
Jednací řád AS
 volba předsedy a místopředsedů AS se koná na prvním řádném zasedání nově
zvoleného AS
Jednací řád Vědecké rady
 jednání VR je po dobu hlasování a rozpravy o návrhu na jmenování docentem nebo
profesorem uzavřené
Pravidla pro organizaci studia na LFP – připomínek a změn byla řada
 nově čl. 15 - k vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia je příslušný
proděkan, přezkoumání přísluší děkanovi
 u státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise většinou, při rovnosti hlasů nebo
nedosažení potřebné většiny je student klasifikován známkou pro něj příznivější
 odstraněn čl. 23 - zákaz diskriminace
 čl. 27 - úpravy povinnosti školitele doktorského studijního programu
 nového školitele v doktorských studijních programech jmenuje děkan
 místo a konání obhajoby disertační práce určuje děkan
Volební řád LFP
 postgraduální student může být volen do zaměstnanecké části AS pouze v případě, že
má úvazek jako akademický pracovník
Statut LFP
 zápisy ze zasedání Kolegia děkana se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek
LFP; jsou zveřejňovány také zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů
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fakulty a stálých poradních orgánů děkana a časový plán zasedání těchto orgánů,
včetně informace o termínu a místu konání nejbližších zasedání, vyjma zápisů
z jednání Disciplinární komise
strategický záměr je každoročně upřesňován v plánu jeho realizace
vedoucí se vyjadřuje k rozhodování v pracovněprávních věcech zaměstnanců
univerzity zařazených na ústav a předkládá příslušné návrhy děkanovi

Prof. MUDr. Skálová, CSc. požádala Akademický senát o schválení podkladů pro zasedání
Kolegia rektora, které představují návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK
žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci.
Diskuze:
V diskuzi byly projednávány otázky, týkající se odstranění čl. 23 Pravidel pro organizaci
studia – zákaz diskriminace, oponentů obhajoby dizertační práce, stipendií, spoluautorů
dizertační práce, rušení faktoru publikačních aktivit studentů u přiznávání výše stipendia
Prof. MUDr. Filipovský, CSc., předseda Legislativní komise, doporučuje předložené úpravy
Akademickému senátu ke schválení.
Hlasování o schválení návrhu vnitřních předpisů včetně pozměňovacích návrhů na
doporučení Legislativní komise:
pro schválení změn
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje návrh vnitřních předpisů včetně pozměňovacích návrhů,
se kterými AS seznámili prof. MUDr. Filipovský, CSc., předseda Legislativní komise, Mgr.
Šoukal a prof. MUDr. Skálová, CSc.

Projednání Výroční zprávy o hospodaření 2016, Rozvahy příjmů a výdajů na rok
2017 a FRM 2017 a vyjádření Ekonomické komise AS (ing. Klečková, doc. MUDr.
Moláček, Ph.D.)
Prof. MUDr. Kreuzberg, CSc., děkan LFP, předložil podle zákona 111/1998 Sb. o Vysokých
školách Akademickému senátu výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 a požádal AS o její
schválení.
S podrobným rozborem Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016 a Rozvahou příjmů a
výdajů na rok 2017 seznámila členy AS ing. Klečková, tajemnice LFP. Členové AS obdrželi
písemné podklady k prostudování předem.
Výroční zpráva o hospodaření 2016
V průběhu roku 2016 došlo:
o v oblasti aktiv (majetku) k nárůstu o 4,08 %. Dlouhodobý majetek je meziročně
stabilní, krátkodobý vykazuje meziročně nárůst +13,99%
o v oblasti pasiv (zdrojů) k meziročnímu nárůstu o 3,79%. Vlastní zdroje vykázaly
nárůst o 5,2%, cizí zdroje pokles o 5,52%
Náklady: 451 031 tis. Kč
- nárůst o 22 mil. Kč (osobní náklady 57,11%, materiál, energie, služby 15,26%, odpisy
13,70%, cestovné, daně, kurz. rozdíly apod. 13,93%)
Výnosy: 453 464 tis. Kč
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-

nárůst o 22,2 mil. Kč (příspěvek A+K 150 944 tis. Kč, příspěvek PGS stipendia 5 145
tis. Kč, ostatní příspěvky a dotace 8 888 tis. Kč, vlastní výnosy 112 677 tis. Kč)

Fondy
- nárůst o 43,6 mil. Kč ( z toho FRM + 21,1 mil. Kč, FPP + 21,4 mil. Kč)
Financování výzkumu a vývoje
- 79 679 tis. Kč (dle poskytovatelů - MŠMT 83%, AZV MZ 9%, GAČR 8%)
Stipendia vyplácena v hodnotě 17,1 mil. Kč
LFP vykázala za rok 2016 zisk ve výši 2 434 tis. Kč
Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Moláčkem, Ph.D.:
Doc. MUDr. Moláček, Ph.D. poděkoval ing. Klečkové a jejímu týmu za pečlivou přípravu
Výroční zprávy. Ekonomická komise Výroční zprávu projednala a jednohlasně doporučuje
Akademickému senátu ke schválení.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření
pro schválení
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.
Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017
Strukturování rozvahy příjmů a výdajů: nově vymezeny okruhy I-IV pro financování
Rozpočtový okruh I
fixní část - 90% prostředků (počet studentů a KEN /u LFP 2,8; 3,5/, přepočtený počet studií
prvních ročníků)
výkonová část – 10 % prostředků (RIV body, mobilita, kvalifikační struktura AP, externí
příjmy, absolventi, podíl cizinců aj.)
Rozpočtový okruh II
podpora studentů (stipendia, institucionální rozvojové programy)
Rozpočtový okruh III
rozvoj VŠ (IRP)
Rozpočtový okruh IV
mezinárodní spolupráce, Fond vzdělávací politiky
Rozpočet UK na rok 2017: 4 672 miliardy Kč, rozpis fakultám 81,65% (2 504 miliardy Kč na
vzdělávací činnost, 1 311 miliardy Kč na vědu)
Rozvaha příjmů a výdajů LFP na rok 2017 je sestavena jako vyrovnaná.
Výnosy i náklady 370 531 000 Kč bez grantů, 461 351 000 Kč včetně grantů.
Investice – plánované čerpání FRM 2017 – 18,9 mil. Kč
Rizika rozvahy na rok 2017 jsou:
o objem studentů v cizím jazyce – naplnit plánovaný
o objem CŽV – naplnit plánovanou hodnotu
Pozitiva rozvahy na rok 2017 jsou:
o fondy peněžně kryté
o zdroje financování prostřednictvím dlouhodobých projektů pro rok 2017 jisté
o nárůst RIV bodů díky nové metodice hodnocení výsledků vědy – odraz v parametru K
o smluvní výzkum – stabilní objem s rostoucí projekcí
o OP VVV projekty
Zápis z jednání AS 27. 4. 2017

Stránka 4

Vyjádření Ekonomické komise, zastoupené doc. MUDr. Moláčkem, Ph.D.:
Ekonomická komise Rozvahu příjmů a výdajů na rok 2017 podrobně prostudovala, veškeré
dotazy byly ing. Klečkovou zodpovězeny a proto jednohlasně doporučuje Akademickému
senátu ke schválení.
Hlasování o schválení Rozvahy příjmů a výdajů na rok 2017
pro schválení
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů LFP na 2017

Schválení termínů zasedání AS LFP v roce 2017 (doc. MUDr. Skalický, CSc)
22. 06. 2017 od 15:00

Jednání bude probíhat v Modré posluchárně za účasti prof.
MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, rektora UK

21. 09. 2017

Různé
 Doplnění členů Komise pro udělení Ceny Jaroslava Slípky
Kandidáti, navržení k doplnění studentských členů Komise pro udělení Ceny Jaroslava
Slípky:
Denis Biedermann
Rachel Seidlová
Hlasování o schválení nových členů Komise pro udělení Ceny Jaroslava Slípky
pro schválení
13
proti
0
zdrželi se hlasování
1
Akademický senát LFP schvaluje jmenování nových členů Komise pro udělení Ceny
Jaroslava Slípky
 Informace ze zasedání AS UK (doc. MUDr. Moláček, Ph.D.)
Volba rektora UK se uskuteční 20. října 2017. V rámci zasedání AS UK proběhne
v Praze 12. října představení kandidátů, které je přístupné všem akademickým
pracovníkům. Zástupcem na jednání bude doc. Moláček, který je připraven tlumočit
dotazy členů naší akademické obce.
 Volby děkana LFP (prof. MUDr. Filipovský, CSc.)
Prof. Filipovský připomněl důležitost přípravy Akademického senátu na volbu děkana,
která se uskuteční 23. listopadu.

Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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