Zápis
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
20. 2. 2020; 15:00, ŠAF velká posluchárna
Akademičtí pracovníci: Ing. Václav Babuška, Ph.D.; MUDr. Jan Barcal, Ph.D.; doc. MUDr. Jan
Beneš, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.; doc.
MUDr. Václav Liška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.; doc. MUDr. Hynek Mírka,
Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.; MUDr. Richard Pradl, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš
Reischig, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.; prof.
MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.; PhDr. Dana Zdeňková;
Studenti: Truong Hoang Hieu; Otýlie Holá; MUDr. Anna Malečková; Christos Micopulos; Mgr. Bc.
Patrik Mik; Lucie Züglerová;
Omluveni: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.; Eliška Beranová; Nela Tollingerová;
Hosté: Mgr. Buriánková; MUDr. Ježek, Ph.D.; MUDr. Jirásko; Ing. Klečková; doc. RNDr.
Kmoníčková, Ph.D.; Ing. Kočí; Ing. Křikavová; Kvasničková; prof. MUDr. Müllerová, Ph.D.;
Mgr. Škrabal; prof. MUDr. Štengl, Ph.D.; prof. MUDr. Třeška, DrSc.; doc. MUDr. Zicha, CSc.;
Ing. Vyzrálová;
Program:
1.
2.
3.

Zahájení, kontrola zápisu, volba skrutátorů - doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (5 min)
Slovo děkana LFP – předtočené video - prof. MUDr. Fínek, Ph.D. (15 min)
Schválení podmínek pro přijímací řízení DSP II - prof. MUDr. Třeška, DrSc., ing. Vyzrálová
(10 min)
4. Elektronické indexy - prof. MUDr. Ferda, Ph.D. (10 min)
5. Schválení 13 žádostí o akreditace studijních programů - prof. MUDr. Třeška, DrSc.,
ing. Vyzrálová (15 min)
6. Změna ve výuce ZL – doc. MUDr. Zicha, CSc. (10 min)
7. Nové kontaktní adresy AS LFP - MUDr. Malečková (10 min)
8. Ekonomika a zpráva o chodu LFP - Ing. Klečková (20 min)
9. Návrh rozpočtu 2020 - Ing. Kočí (15 min)
10. Různé

Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LFP
Doc. MUDr. Skalický, Ph.D. zahájil jednání AS a vyzval přítomné k uctění památky zesnulých kolegů
a kolegyň minutou ticha:
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. (4. 2. 2020)
prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. (6. 2. 2020)
Ing. Jaroslava Kunová (12. 2. 2020)
doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. (16. 2. 2020)
K zápisu z minulého jednání 5. 12. 2019 nevznesli členové AS žádnou připomínku a zápis byl
přítomnými 15 senátory schválen.
Doc. Skalický informoval o proběhlém hlasování per rollam: jmenování doc. MUDr. Skalického,
Ph.D. členem Vědecké rady LFP.
Hlasování proběhlo v době od 16.1. do 23.1.2020, hlasovalo 22 členů AS. 20 členů AS souhlasilo se
jmenováním (Barcal, Holá, Seidlerová, Züglerová, Babuška, Beneš, Mírka, Švíglerová, Liška,
Matějovič, Micopulos, Hrabák, Reischig, Tonar, Malečková, Zdeňková, Hieu Truong Hoang,
Kroužecký, Pradl, Moláček), 2 členové AS se zdrželi hlasování (Tollingerová, Mik)
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Slovo děkana LFP – prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
Prof. Fínek v úvodu předtočeného videa vyjádřil svoji lítost nad odchodem čtyř osobností, kterých si
vážil a považoval je nejen za spolupracovníky, ale i přátele.
· 11. 2. 2020 byli představitelé UK na jednání za účasti zástupců Ministerstva školství a Ministerstva
financí seznámeni se změnou ve financování dostavby kampusu, kdy není možno pokračovat podle
projednaného finančního záměru. 12. 2. 2020 proběhlo jednání představitelů LFP s panem
rektorem, projednána možná varianta řešení (vyčlenění části stavby, nový investiční záměr) a
připraven dopis ministru školství se žádostí o rozhodnutí do 21. 2. 2020. V návaznosti na toto
rozhodnutí budou podniknuty další kroky - do 24. 2. 2020 může LFP odstoupit od smlouvy se
zhotovitelem stavby bez sankcí
Aktuální vstup prof. Müllerové: UK obdržela 19. 2. 2020 dopis od ministra školství, že není možno
z administrativních důvodů dodržet původně stanovený záměr. Situace je vyhrocená, probíhá řada
jednání a členové AS mohou být v následujícím týdnu požádáni o vyjádření k dané situaci
· LFP poskytuje svým zaměstnancům řadu benefitů (unišeky, 5 sick days, penzijní a životní
připojištění), ve kterých chce i nadále pokračovat, ale z ekonomických důvodů přistoupí ke snížení
příspěvku na penzijní a životní připojištění z 2000 Kč na 1000 Kč
· fakulta se úspěšně vyrovnala s nárůstem studentů o 15% (nové curiculum - posun některých
předmětů), zástupci LFP navštívili několik nemocnic, ve kterých nově vykonávají praxi studenti
šestých ročníků (České Budějovice, Klatovy, Ústí nad Labem) a nesetkali se s negativními
stanovisky
· uskutečněné akce: 5. Konference Biomedicínského centra, Juniorská univerzita, Den otevřených
dveří
· plánované akce: 2. 3. 2020 neformální schůzka členů AS a studentů s panem děkanem; 13. 3. 2020
ples Lékařské fakulty; 28. 4. 2020 slavnostní 60. ročník Studentské vědecké konference; příprava
oslav 75. výročí založení LFP – zahradní slavnost a 27. 10. 2020 zasedání v Měšťanské Besedě
· všeobecné lékařství akreditováno na 10 let a zubní na 5 let
Schválení podmínek pro přijímací řízení DSP II - prof. MUDr. Třeška, DrSc.
Podklady k jednání obdrželi členové AS předem k prostudování. Podmínky stejné jako v případě DSP
I (přijímací zkouška – ústní pohovor, prověřování odborné a jazykové znalosti a připravenosti
uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru). Zadání podmínek přijímacího řízení do
SIS: do 30. 4. 2020. Podávání přihlášek ke studiu: 1. 11. - 30. 11. 2020. Konání přijímacích pohovorů:
1. 1. 2021 - 10. 2. 2021. Zahájení studia od 1. 3. 2021.
Poplatek za elektronickou přihlášku 660 Kč/za papírovou přihlášku 710 Kč
K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží: životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení
magisterského studijního program na VŠ, seznam publikací, stručnou anotaci zamýšlené práce.
Hlasování:
pro
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských programů 2020/2021
DSP II.
Schválení žádostí o akreditace doktorských studijních programů - prof. MUDr. Třeška,
DrSc.
Členové AS obdrželi předem k prostudování podklady k žádostem o akreditaci:
Seznam předmětů + žádosti o akreditaci: Lékařská farmakologie, Fyziologie a patologická
fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Ortopedie, Pediatrie, Sociální lékařství,
Stomatologie, Zobrazovací metody v lékařství, Vnitřní lékařství.
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Hlasování:
pro
proti
zdrželi se hlasování

20
0
1

Akademický senát LFP schvaluje předložené žádosti o akreditace doktorských studijních programů.

Změna ve výuce ZL – doc. MUDr. Zicha, CSc.
Doc. Zicha seznámil členy AS s navrhovanou změnou studijního curicula ve výuce zubního lékařství:
Anatomie + Topografická anatomie » nově: Anatomie a topografická anatomie
Cizí jazyk/ čeština + Latina » nově: Odborná terminologie a latina
Chemie + Biochemie » nově: Chemie a biochemie
Tělesná výchova 2 hodiny » nově: 1 hodina
Hlasování:
pro
21
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP souhlasí se změnou ve výuce zubního lékařství ve znění, které bylo
prezentováno

Elektronické indexy - prof. MUDr. Ferda, Ph.D.
Prof. MUDr. Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství, předložil AS návrh na zrušení
tištěných indexů od akademického roku 2020/2021.
Zdůvodnění: fakulty UK postupně ruší tištěné verze indexů a používají k evidenci zápočtů a zkoušek
pouze Studijní informační systém. Tištěné protokoly o zkoušce nadále zůstanou v platnosti a budou
založeny na studijním oddělení. Podrobné informace budou uvedeny v Opatření děkana.
Hlasování:
pro
19
proti
0
zdrželi se hlasování
2
Akademický senát LFP souhlasí se zavedením elektronických indexů od akademického roku
2020/2021
Nové kontaktní adresy AS LFP - MUDr. Malečková
Podklady k jednání obdrželi členové AS předem k prostudování. MUDr. Malečková seznámila členy
AS s návrhem na zřízení emailové schránky AS@lfp.cuni.cz pro snazší komunikaci. Zprávy zasílané
do této schránky budou předávány předsednictvu AS LFP k vyřízení (případně všem členům).
Studentská komora AS LFP má zřízenou emailovou adresu student.AS@lfp.cuni.cz – zprávy jsou
zasílány všem studentským senátorům.
V obsáhlé diskuzi před hlasováním zmíněn přínos i negativa (ing. Paveza: růst počtu spamů, opatrnost
při přidělování přístupových práv).
Hlasování:
pro
19
proti
0
zdrželi se hlasování
1
Akademický senát LFP souhlasí se zřízením emailové schránky AS@lfp.cuni.cz, do které budou
zprávy zasílány předsednictvu AS, a s umístěním mailových adres členů AS do systému WhoIs.
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Ekonomika a správa fakulty - Ing. Klečková
Ekonomická část (Ing. Klečková):
Disponibilní finanční prostředky na LFP v roce 2019: 560 mil. Kč (45% účelové, 55% „volné“)
Rozdělení finančních prostředků cca : 37% příspěvek MŠMT, 8% ostatní vázané příspěvky MŠMT,
13% dotace MŠMT, 18% tržby, 19% OPVVV, 3% projekty, 1% SVL, 1% EDS, 0,1% podpora
Plzeňského kraje.
Výnosy školy 2019/náklady školy 2019 = 560 235/558 392
Hospodářský výsledek 2019 = 1,84 mil. Kč
Hospodářský výsledek je po zdanění v minulých obdobích přidělen do Fondu provozních prostředků,
Fondu odměn a FRIMu.
Stav fondů k 31/12/2019 = 269,44 mil. Kč ( největší podíl Fond provozních prostředků a FRIM
z důvodu tvoření úspor na dostavbu kampusu)
Osobní a mzdové oddělení – ing. Polívková:
Ing. Polívková seznámila členy AS: s počty pracovně právních vztahů LFP, s počty úvazků a jejich
meziročním nárůstem, s vývojem mezd dle zdrojů a strukturou odměn a s průměrnou hrubou mzdou
dle profesí vč. odměn a příplatků v roce 2019.
Novinky v rámci UK
· vzdělávací portál pro zaměstnance UK (přihlášení na webových stránkách UK v sekci
Zaměstnanci-Vzdělávání zaměstnanců
· UK Point – kontaktní místo pro zahraniční zaměstnance
· zvyšuje se podíl dokumentů a předpisů v anglickém jazyce
Novinky v rámci LFP
· zavedení Sick days (5 dní/rok)
· stravenky nově v hodnotě 100 Kč (45 Kč zaměstnanec, 55 Kč zaměstnavatel)
· nová úprava evidence pracovní doby akademických pracovníků
· elektronická evidence pracovní doby
· elektronické výplatní pásky
Bezpečnostní oddělení – ing. Klečková
· rozšiřování výuky – e-learning

BOZP a PO pro cizince v angličtině

povinné školení vedoucích zaměstnanců

školení řidičů
· před spuštěním je školení základní způsobilosti v elektrotechnice
· vnitřní bezpečnostní audit 2019 – využití elektronických systémů, zajištění vstupů do budov
· proběhla demolice skladu v havarijním stavu (odvoz materiálu, zemní práce, osetí trávníku)
v ceně 194 000 Kč (nabídková cena z veřejné zakázky)
Veřejné zakázky – ing. Paveza
· k 31. 7. 2019 ukončil své působení na LFP dlouholetý člen týmu ing. Pojar
· noví členové týmu: Mgr. Ondřej Škrabal, pí. Hana Kvasničková
· vzrůstající počet zakázek - 2018/62; 2019/66
· finanční objem zakázek (bez UniMeC) – 2018/64 437 068 Kč; 2019/77 804 354 Kč
(12 733 460 Kč - DNS; 65 070 894 Kč – ostatní VZ)
v roce 2020:
· další rozvoj a zefektivnění DNS (dynamický nákupní systém)
· zlepšení procesního zajištění zadávacích řízení (katalog pro DNS, formuláře pro sběr dat pro
VŘ, lepší mezitýmová spolupráce, preciznější plánování zakázek v čase, zefektivnění
controllingu, nastavení ekonomických vazeb)
· významné plánované zakázky:

zakázky související s výstavbou UniMeC II (vybavení, infrastruktura apod.)
Zápis z jednání AS 20. 2. 2020
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projektový manažer (probíhá příjem nabídek)
rutinní běh DNS pro standardní komodity a projektové požadavky
přístrojové vybavení - FIND, BBMRI, NCLG

Akademický senát LFP bere sdělené informace na vědomí.

Fond reprodukce majetku (FRM) 2019-2020 - Ing. Kočí
FRM 2019 k 31.12.2019:
schválená částka: 12 190 000 Kč; čerpání: 7 062 000 Kč → úspora: 5 128 000 Kč
čerpaná částka rozdělena: stroje a zařízení 4 202 000 Kč; stavby 1 849 000 Kč; ostatní 1 010 000Kč;
Návrh FRM 2020:
· stroje a zařízení (modernizace fantomové učebny Stom. kliniky)
4 600 000
· stavby (úpravy PD UniMeC, projekt kanalizační stoky, impulzní vodoměry)
5 420 000
· OP VVV(kofinancování projektů OP VVV, nezpůsobilé výdaje projektů, rezerva)10 500 000
· překlenutí (profinancování projektů při ex-post platbě dotace)
10 000 000
Celkem výdaje
20 520 000
Celkem překlenutí
10 000 000
Návrh usnesení:
Akademický senát LF v Plzni schvaluje využití prostředků z Fondu reprodukce majetku v roce 2020:
Pro pořízení strojů a zařízení, software (nehmotného majetku), služeb, staveb a krytí kofinancování a
nezpůsobilých výdajů projektů v roce 2020 celkem ve výši 20 520 tis. Kč v plánované struktuře dle
přílohy 1.
Až 10 mil. Kč k dočasnému profinancování projektů, zejména OP VVV.
Hlasování:
pro
14
proti
0
zdrželi se hlasování
0
Akademický senát LFP schvaluje využití prostředků z Fondu reprodukce majetku v roce 2020 tak,
jak bylo uvedeno v předloženém Návrhu usnesení.

Projektové a investiční oddělení – prof. MUDr. Štengl, Ph.D.
Prof. Štengl seznámil AS s přehledem řešených projektů v roce 2019:
počet řešených projektů 78
počet podávaných projektů 69
počet monitorovaných zpráv 100
Od roku 2016 nárůst počtu řešených projektů, výrazně se liší administrativní náročnost jednotlivých
typů.
Projekty OP VVV – administrativně nejnáročnější:
v roce 2019 - 13 projektů v řešení, nejvýznamnější FIND, AMTMI (CT)
v roce 2019 podáno 27 zpráv OP VVV
v roce 2020 začíná 5 nových projektů
Nově podpora PIO právnímu oddělení v oblasti DNS (koordinace, příprava katalogu, příprava
podkladů, řešení problematiky dodávek)
Akademický senát LFP bere sdělené informace na vědomí.
Různé
Termín dalšího zasedání AS bude oznámen (zasedání se neuskuteční v původně plánovaném termínu
23. 4. 2020.)
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Zapsala: Jitka Nováková
Předseda AS: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
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