Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
18. 1. 2018; 15:00, ŠAF učebna č. 5
Přítomni:
Akademičtí pracovníci: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, 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: MUDr. Kristýna Bajcurová; Denis Biedermann; Martin Chaloupka; Eva Pešková; Jiří Rott;
Rachel Sajdlová;
Omluveni: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.;
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl,
Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.; MUDr. Adam Skalický; Truong Hoang Hieu;
Hosté: Beránková, Branda, Ing. Klečková; Ing. Kočí; prof. MUDr. Králíčková, Ph.D.; prof. MUDr.
Kreuzberg, CSc.; Malečková; doc. MUDr. Müllerová, Ph.D.; MUDr. Rajdl, Ph.D.; Mgr. Šoukal;
doc. MUDr. Vevera, Ph.D.;
Program:
1. Zahájení - doc. MUDr. Skalický, Ph.D., předseda AS (5 min)
2. LFP 2017 - ekonomické a správní ukazatele - ing. Klečková (20 min)
3. Legislativa a veřejné zakázky - Mgr. Šoukal (10 min)
4. Biomedicínské centrum 2017 - doc. MUDr. Štengl, Ph.D. (10 min)
5. Studentská anketa, výsledky - MUDr. Rajdl, Ph.D. (10 min)
6. Volby místopředsedů (15 min)
7. Různé
Jednání zahájil předseda AS doc. MUDr. Skalický, CSc. K zápisu z jednání AS ze dne 2. 11. 2017
nevznesli přítomní členové AS žádné připomínky a zápis byl schválen.
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. informoval členy AS o hlasováních per rollam, uskutečněných v době od
posledního zasedání AS:
Memorandum o tradiční čínské medicíně (předložil doc. MUDr. Skalický, Ph.D., předseda AS)
/vypracovala LF MU v Brně, k tématu se vyjadřují všechny akademické senáty lékařských,
biomedicínských a zdravotnických fakult/
Hlasovalo 22 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Sajdlová, Skalický A., Moláček,
Kroužecký, Zdeňková, Pradl, Rott, Beneš, Hieu Truong Hoang, Bajcurová, Tonar, Reischig,
Matějovič, Štengl, Liška, Barcal, Fínek, Filipovský, Ferda, Biedermann, Chaloupka, Pešková).
Nikdo z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
Akademický senát LFP souhlasí se stanoviskem AS LF MU, které je proti uzákonění nelékařských
oborů Terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a Specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.).
Výplata další mzdy v prosinci 2017 (předložila tajemnice LF ing. Klečková)
Hlasovalo 23 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Pradl, Pešková, Beneš, Barcal,
Ferda, Rott, Filipovský, Fínek, Zdeňková, Kroužecký, Kuncová, Liška, Matějovič, Moláček,
Reischig, Skalický T., Štengl, Tonar, Biedermann, Bajcurová, Chaloupka, Sajdlová, Skalický A.).
Nikdo z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
Akademický senát souhlasí s výplatou další mzdy.
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Žádost o akreditaci Zubního lékařství (předložila vedoucí stud. odd. Mgr. Buriánková)
Členové AS obdrželi podklad pro žádost o akreditaci Zubního lékařství. Nikdo z členů AS nevznesl
námitky nebo připomínky.
Akademický senát bere na vědomí žádost o akreditaci Zubního lékařství.
Smlouva o dílo na dostavbu UNIMEC II (předložil doc. MUDr. Štengl, Ph.D.)
Hlasovalo 17 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Pradl, Beneš, Ferda, Rott,
Filipovský, Hieu Truong Hoang, Fínek, Kroužecký, Kuncová, Liška, Moláček, Reischig, Štengl,
Tonar, Biedermann, Chaloupka, Skalický A.). Nikdo z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se
nezdržel hlasování.
Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni projednal záměr uzavřít Smlouvu o dílo na dostavbu
Univerzitního medicínského kampusu Lékařské fakulty v Plzni a s tímto záměrem souhlasí
Novela Vnitřního mzdového předpisu UK/postup na LFP a čerpání prostředků Fondu rozvoje
investičního majetku (Ekonomická komise AS doporučila ke schválení)
Hlasovalo 22 členů AS – všichni vyjádřili souhlasné stanovisko (Barcal, Pradl, Beneš, Ferda, Rott,
Filipovský, Hieu Truong Hoang, Fínek, Kroužecký, Pešková, Matějovič, Kuncová, Liška, Moláček,
Reischig, Štengl, Sajdlová, Bajcurová, Tonar, Biedermann, Chaloupka, Skalický A.). Nikdo
z hlasujících nebyl proti, nikdo z hlasujících se nezdržel hlasování.
AS LFP souhlasí s tím, aby se v souladu s novelou VMP UK s účinností od 1. 1. 2018 tato
realizovala na LFP v rozsahu nepovinné a rozsáhlejší úpravy v souladu s předloženou důvodovou
zprávou a to v rozsahu zvýšených osobních ročních nákladů v objemu cca 16,5 milionů Kč. Tato
širší varianta aplikace má za cíl revizi tarifních tříd a osobních příplatků v dotčených třídách a
revitalizaci systému odměňování na LFP s ohledem na aktuální zařazení a výkon zaměstnanců.
AS LFP souhlasí s tím, aby pro účely kofinancování a krytí nezpůsobilých výdajů projektů OP
VVV bylo v roce 2018 čerpáno z FRM 3,5 mil Kč.
AS LFP souhlasí s tím, aby pro účely dočasného krytí způsobilých výdajů, které budou po obdržení
dotace z OP VVV a programového financování opět vráceny do fondů fakulty, bylo v roce 2018
z FRM použito až 37 mil. Kč.
Pro zajištění dostatečného disponibilního zůstatku FRIM AS LFP souhlasí s tím, aby děkan
fakulty požádal v souladu s Pravidly hospodaření UK, čl. 15, odst. 3 a dle čl. 17, odst. 1 písm. e )
rektora univerzity v nejkratší možné době po zjištění této potřeby o převod 15 mil. Kč z fondu
provozních prostředků (FPP) do fondu reprodukce majetku (FRM) k zajištění profinancování
investiční části projektů OP VVV a programového financování.
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. oznámil členům AS abdikaci dosavadních místopředsedů AS prof. MUDr.
Fínka, Ph.D. a doc. MUDr. Štengla, Ph.D. v souvislosti s jejich přechodem do nových funkcí děkana a
proděkana LFP. Volba nových místopředsedů se uskuteční tajným hlasováním na konci zasedání.

LFP 2017 - ekonomické a správní ukazatele - Ing. Klečková
Hospodaření LFP v roce 2017 vykazuje kladný hospodářský výsledek (k 31. 12. 2017 ve výši 5,5 mil.
Kč), avšak stále se účtuje a přesná čísla budou k dispozici až v průběhu měsíce února.
Umožňuje přispět hospodářským výsledkem LFP ve výši cca 1,5 mil. Kč do výsledku hospodaření UK
a v souladu s Pravidly hospodaření UK také částkou cca 4 mil. Kč do Fondu provozních prostředků
LFP, který je rezervou na kofinancování OP VVV a jejich nezpůsobilé výdaje. Pozitivní průběžné
hospodaření umožnilo vyplacení odměn za 1. a 2. pololetí (32,6 mil. Kč), odměn za publikační činnost
(3,01 mil. Kč), za specializační vzdělávání (1,7 mil. Kč) a za podávání grantů (0,5 mil. Kč). Obnova
knihovního fondu se uskutečnila ve výši 0,3 mil. Kč.
Významné náklady provozu LF v roce 2017: osobní náklady (226 mil. Kč); odpisy (62,0 mil. Kč);
energie (12,7 mil. Kč); služby (9,5 mil. Kč); materiál (11,5 mil. Kč); ostatní náklady (20,7 mil. Kč)
Hodnota majetku LF se zvýšila od roku 2010 (290 401 344 Kč) do roku 2016 na trojnásobek
(997 116 534 Kč). Nemovitý majetek byl v průběhu roku 2017 průběžně udržován (13 budov – 30 206
m2, 69 146 m2 nezastavěných ploch) a zhodnocován.
Fondy - celkový objem k 30.11.2017 je 176 577 000 Kč
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investice do přístrojového vybavení
7 564 048 Kč
investice do budov
6 751 141 Kč
investice společné
1 623 155 Kč
investice celkem
15 938 344 Kč
FRM 2018
vzhledem k vysokým závazkům fakulty na vlastní spolufinancování a nezpůsobilé
výdaje v projektech OP VVV 2018-2022 nebude postupováno „dosavadním a
obvyklým“ způsobem, tj. rozdělování inv. prostředků pro potřeby pracovišť fakulty dle
jejich požadavků (po schválení), ale tyto prostředky jsou rezervovány pro investiční
nároky OP VVV projektů a nezbytné havarijní opravy - viz usnesení výše, o dalším
postupu bude rozhodovat vedení LFP a AS LFP
Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK – 2017 - pro LFP schváleno 5 částí za 3 375 000
Kč. Zrealizována část „Obnova AV techniky“, ostatní části v 1. Q/2018
Projekty řešené v roce 2017 – v programech AZV, GAČR, GAUK, IRP, SVV, NPU, OPVVV a ostatní
řešeno 60 projektů (dotace za LFP 1 372 598 000 Kč)
OP VVV – 2017 – celkem dotace za LFP 1 270 992 000 Kč, kofinancování LFP
66 893 000 Kč
Akreditace zubního lékařství byla schválena VR, je očekáváno souhlasné stanovisko na Ministerstvu
zdravotnictví
Ing. Klečková v závěru vystoupení poděkovala celému širokému týmu spolupracovníků, kteří se podíleli
na zvládnutí nelehkých úkolů.
FRM 2017

Legislativa a veřejné zakázky - Mgr. Šoukal
Mgr. Šoukal seznámil členy AS s legislativou a veřejnými zakázkami v roce 2017 a jejich pokračováním
v roce 2018:
1. Podle Zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) bylo na LFP za rok 2017 uveřejněno 201
smluvních vztahů
- povinnost uveřejňovat smlouvy v registru do 30 dnů platí od 1. 7. 2017 (smluvní vztahy nad
50.000 Kč bez DPH vč. objednávek). V případě neuveřejnění do 3 měsíců od uzavření je
smlouva zrušena od počátku. Povinnost se nevztahuje na VŠ v rámci doplňkové činnosti a VVI
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
2. Od 25. 5. 2018 začne platit v EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(General Data Protection Regulation = GDPR)
- nařízení představuje zvýšení ochrany subjektů, ale také řadu povinností správce (např. jmenování
pověřence pro ochranu osobních údajů, ohlašování případů narušení zabezpečení osobních údajů,
záznamy o činnostech zpracování (čl. 30 GDPR), posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) a
tím zvýšení administrativy a nákladů i zvýšené riziko postihů při zjištění nedostatků
- do května 2018 bude nutno provést analýzu na univerzitní a fakultní úrovni a získat podklady
mimo jiné pro splnění nové povinnosti v čl. 30
3. Veřejné zakázky realizované právním oddělením v roce 2017
- realizováno 92 veřejných zakázek v předpokládané hodnotě 24 255 tis. Kč
- úspora činila 3 084 tis. Kč, tj. 13% proti předpokládané hodnotě

Biomedicínské centrum 2017 - doc. MUDr. Štengl, Ph.D.
Důležité události v roce 2017
• splnění indikátoru výše smluvního výzkumu OP VaVpI
• úspěšné pokračování řešení projektu NPU-Biomedic LO 1503
• optimalizace systému evaluace laboratoří (zaveden tabulkový manažer laboratoří)
• nový grant OP VVV Excelentní výzkum – FIND
V roce 2016 došlo ke splnění všech podmínek kofinancování NPU, totéž je očekáváno i v roce 2017.
Výhled na roky 2018-2022
Získané grantové prostředky - OP VVV:
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o excelentní výzkum – 184 445 709 Kč (2018-2022)
o rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – 39 550 000 Kč (2017-2022)
o předaplikační výzkum pro ITI – 39 900 000 Kč (2018-2022)
Získané grantové prostředky – zdroje UK:
o Univerzitní výzkumná centra UNCE – 24 000 000 Kč (2018-2023)
o Primus – 4 076 500 Kč (2017-2022)
Závěr: V rámci smluvního výzkumu probíhá spolupráce v souladu s výzkumným zaměřením centra,
podařilo se získat velký objem z prostředků výzev OP VVV, v posledním roce došlo k navýšení
grantových prostředků o cca 5 000 000 Kč a daří se plnit příjmovou stránku rozpočtu.

Studentská anketa, výsledky - MUDr. Rajdl, Ph.D.
MUDr. Rajdl, Ph.D. seznámil členy AS s výsledky studentské ankety za rok 2016/2017:
o hodnocení se účastnilo 661 studentů (35%)
o zasláno 1591 slovních komentářů (59% kladných)
o zasláno 40 odpovědí pedagogů
o průměrná známka 1,6
Novinkou je SWOT analýza, založená na komentářích k pracovišti, která posuzuje silné stránky (S),
slabé stránky (W), příležitosti (O) i hrozby (T). Nutno interpretovat spolu s počty komentářů a jejich
klasifikací a nebrat kvantitativně. Další novinkou jsou 95% konfidenční intervaly pro pořadí pracovišť
i pedagogů. Jsou sledovány trendy ve vývoji známek a ve vývoji klasifikace komentářů.
MUDr. Rajdl pozval vyučující na plánované workshopy 29.1. a 5.2. 2018 – Testování při výuce
medicíny: tvorba otázek a jejich analýza (M. Vejražka a Č. Štuka) i na další pořádané
webináře/semináře.
Diskuze: na téma poskytnutí žebříčku hodnocení učitelů členům AS
• MUDr. Rajdl – předností je šíření informací o kvalitě výuky a transparentnost; možné negativní
působení na učitele z dolních částí žebříčku
• prof. Fínek – navrhuje, aby všichni členové AS měli k hodnocení přístup
• doc. Skalický – podporuje předání hodnocení členům AS

Volby místopředsedů AS LFP
Prof. MUDr. Fínek, Ph.D., odstupující místopředseda AS, navrhl dva nové kandidáty na funkci
místopředsedů AS:
doc. MUDr. Reischig, Ph.D.;
doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.
Oba kandidáti se svým navržením souhlasili.
Jiný návrh z řad členů AS nebyl vznesen.
Volba proběhla tajným hlasováním
Hlasování o volbě místopředsedů AS:
doc. MUDr. Reischig, Ph.D.
pro
proti
zdrželi se hlasování

15
0
0

doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.
pro
proti
zdrželi se hlasování

14
0
1

Po sečtení hlasů volební komisí byli místopředsedy AS LFP zvoleni doc. MUDr. Reischig, Ph.D. a
doc. MUDr. Mgr. Tonar, Ph.D.
Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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