Z Á PI S Z J E D N Á N Í KO L EG I A D Ě K A N A
L É K A Ř S K É FA K U LT Y U K V PL Z N I
20. listopadu 2018
13:00–15:00
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr.
Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová, prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Omluveni:
Ing. Marie Klečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Antonín
Zicha, CSc.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení zasedání kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
1. Setkání lékařských fakult ČR a SR v Brně – děkani lékařských fakult se sešli s PhDr. Pavlem Dolečkem,
Ph.D., náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu z MŠMT. Diskutováno bylo
financování LF.
2. Prohlášení o financování lékařských fakult – došlo k podpisu prohlášení, kterým se lékařské fakulty
zavazují navýšit počty studentů. Prohlášení bylo podepsáno děkany lékařských fakult i rektorem UK.
Každá z fakult obdrží originál prohlášení. Obsah prohlášení bude prezentován na zasedání akademické
obce LF UK v Plzni dne 20. 11. 2018.
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Ad 2.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů
v angličtině
1. Smlouva o zajištění studia mezi LF a studentem studijního programu v anglickém jazyce – od smlouvy se
upustilo a nyní proděkan opětovně navrhuje vytvoření smlouvy nové, ve které budou jasně vymezeny
základní podmínky studia, očkování, pojištění, platba školného atd. Návrh proděkana do smlouvy
zahrnout původní znění o platbě školného – školné se nevrací. Smlouvu připraví právní oddělení fakulty.
2. Otázky doplnění některých bodů Opatření děkana č. 17/2016 (Vybírání úhrad od studentů za úkony na
Lékařské fakultě UK v Plzni). Jedná se o drobné nesrovnalosti, které budou vysvětleny (např. poplatek za
Transcript).
3. Studijní řád – právní oddělení upravuje sporné body, ve kterých byl nejasný výklad (např. opakování
ročníku v ISP).
Ad 3.) Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., členka kolegia děkana, prorektorka pro studijní
záležitosti UK
1. Projekt univerzitní aliance 4EU+ – cílem je rozšířit dosavadní spolupráci mezi univerzitami, podpora
zjednodušeného pohybu studentů a vědeckých pracovníků. Univerzity usilují o sdílení praxe a využití
výzkumných kapacit. Paní prorektorka navrhuje navštívit univerzitu v Heidelbergu – KD návrh
podporuje.
Ad 4.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno k 12. 10. 2018 dalších 164 lékařů a 22
lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou na základě vykonání atestační zkoušky v jarním
termínu.
2. Dne 7. 11. 2018 proběhla atestační zkouška v oboru angiologie. Přihlášeny byly dvě lékařky, jedna lékařka
se omluvila. K atestaci přistoupila jedna lékařka, úspěšně absolvovala.
3. Dne 14. 11. 2018 proběhly atestační zkoušky z oboru dětská neurologie. Přihlášeny byly dvě lékařky, obě
zkoušku absolvovaly, obě uspěly.
4. V tomto týdnu se uskuteční atestační zkoušky z oborů radiologie a zobrazovací metody – 13 přihlášených
lékařů a hematologie a transfúzní lékařství – 12 přihlášených lékařů.
5. K dnešnímu dni bylo vydáno 615 certifikátů o absolvování základního kmene.
6. V roce 2020 bude LFP vést specializační vzdělávání – lze očekávat administrativní i finanční zatížení
oddělení specializačního vzdělávání.
Ad 5.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
1. Na základě návrhu prof. Skálové z kolegia děkana dne 6. 11. 2018, vyplatit mimořádné stipendium
vybraným doktorandům, prezentoval proděkan prof. Třeška finanční hodnocení doktorandů a jejich
školitelů na LFP. Vzhledem k tomu, že na stipendia pro doktorandy jsou vynakládány nemalé finanční
prostředky, mimořádné stipendium vyplaceno nebude.
Ad 6.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
1. Letní škola na Kitasato University v Japonsku „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study“: 25. února – 1.
března 2019, Deadline na podávání přihlášek je 20. listopadu 2018. Stipendium kryje náklady na letenku,
ubytování na kolejích a stravu v době pobytu 2018. Informace na webu fakulty.
2. Proběhlo 5. Sympozium ke Světovému dni AIDS, které proděkan prof. Filipovský zahájil v zastoupení
děkana fakulty.
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Ad 7.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. Výstavba a investice:
a) UniMeC
–
–

jednání s RUK nad oslovením kanceláře Havel & spol. k zahájení práce na opakované zakázce
připravuje podstatnou změnu – posun průběžných finančních milníků (kvůli zrušené zakázce)

b) Fond F
–

PO hodnotí VZ

c) AMTMI
–

podklady pro VZ na CT do zvěřince předány na PO
Možnost přihlásit investiční projekty do končícího programu investičního financování MŠMT.
Podmínkou je realizace v roce 2019. Budeme konzultovat s RUK, zda bychom mohli něco zařadit a tím
si ulevit pro stavbu UniMeC II. (Program 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ
ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL – rok 2019, termín odevzdání březen 2019).
Prosba o schválení řediteli FN – o prodloužení užívání kanalizační přípojky FN Plzeň, dle techniků FN
do roku 2020 nic nebrání. Možnost použití stávajícího připojení na kanalizaci.
SPR: Dle požadavků RUK jsme přiřadili k danému projektu anotaci LFP-7-2018 a dle požadavků jsme
uvedli aktivity, do kterých by se fakulta ráda zapojila.

2. PR a vnější vztahy:
a) Facultas nostra – 29. 11. tisk, 5. 12. distribuce
b) PR předměty – probíhá výroba, budou uvedeny na e-shop; návrhy Pf 2019 dokončeny, budou
rozeslány elektronické verze členům KD, zároveň jdou do tisku.
c) Akce
–
–
–
–
–
–

Oslavy 17. 11. a zapojení studentů LF (příští rok propojit s magistrátem)
Informační den UK – 10. 11. v Praze, Albertov, účast prof. Králíčkové
Posviť si na budoucnost – pro SŠ v PLZ kraji – DEPO 2015 – 9. – 11. 11.
14. 11. Soutěž první pomoci pro střední školy (Záchranáři) s nahráváním ČT
https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/330818927709911/
Jednání se studentskými spolky proběhne 22. 11. ve 13 hod – téma ekonomika a potřeby na příští rok
2019.
Akce bílé hadry – studenti navrhli uvedení loga fakulty na pláště – podpora ze strany fakulty
vyjádřena – logo nebo srdce; pro upřesnění ve věci proběhne jednání proděkanky se studenty.

Ad 8.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
1. Projekty národní
–

Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Připravena a v SPR přiřazena anotace LFP-7-2018 a dle
požadavků uvedeny aktivity, do kterých by se fakulta ráda zapojila.

2. Projekty mezinárodní
–

Projekt H2020. Finalizován a podán projekt Chaperon (ERA Chairs).

3. Různé
–

Připraveno a vydáno Opatření děkana č. 11/2018 – Pravidla pro hodnocení projektové aktivity.
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Ad 9.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Jana Smolková:
–
–

Provedena kontrola z Celního úřadu na uložení lihu v objektech fakulty.
Příprava a provedení Prověrek bezpečnosti práce a požární ochrany v letošním roce.

2. Právní oddělení – veřejné zakázky, Ing. Jaroslav Pojar
a) UniMeC – II. etapa + další projekty OP VVV:
–

–
–
–
–
–
–

zhotovitel stavby: zrušená VZ – stále očekáváme nové rozhodnutí ÚOHS ve věci. Na základě
videokonference (8. 11. 2018) zaslán na OVZ RUK návrh dohody k zajištění administrace opakované
VZ advokátní kanceláří Havel & Partners s.r.o.; po podpisu dohody vstupní jednání v Plzni.
DSP – ERDF – SequelTM System – dne 7. 11. 2018 odeslána na MŠMT reakce na vypořádání
připomínek (MŠMT trvá na odvodu 5 % z částky dotace).
Zlepšení studijního prostředí na LFP – chystá se 2. kolo.
FIND – přestavba skladu na laboratoř (opakovaná VZ) – lhůta pro podání nabídek končí 19. 11. 2018.
FIND – hmotnostní spektrometr – probíhá hodnocení nabídek.
ESF – VŠ + AMTMI (opakovaná VZ) – lhůta pro podání nabídek končí 14. 11. 2018
připravované VZ – FIND – přístroje pro neurovědy, FIND – přístrojové vybavení 1

b) Fond F:
–

kupní smlouvy (na všechny přístroje) připravovány k podpisu (předpoklad - 19. 11. 2018)

c) Dynamické nákupní systémy:
–
–
–
–

DNS na laboratorní materiál a chemikálie OP VVV – uzavřena 4. (pro projekt FIND), vyhodnocena 5.
(pro projekt BBMRI) a připravována 6. (pro projekt FIND) VZ v rámci DNS
DNS na drogistické zboží – probíhá 1 VZ
DNS na standardizovaný nábytek – zatím žádná další VZ
DNS na drobnou ICT – připravován další DNS, předpoklad zavedení od 1. 1. 2019

d) Projekt Progres:
–

diagnostika poruch spánku/dýchání – kupní smlouva připravována k podpisu

e) Výtahy Šafránkův pavilon:
–

zhotovitel stavebních prací rekonstrukce/modernizace výtahů – probíhá hodnocení nabídek

3. Právní oddělení, Mgr. Adam Šoukal
a) Studijně právní záležitosti.
–

dne 2. 11. 2018 proběhlo setkání vedoucích a referentů studijních oddělení a oddělení pro vědu a
výzkum k zajištění sjednocení rozhodnutí a jiných písemností a vnitřních předpisů univerzity a
fakulty ve všech studijních programech, z něhož plyne: 1) vytvoření šablon rozhodnutí pro AJ dle
požadavků stanovených správním řádem, 2) rozdělení poplatku za studium v anglickém jazyce –
splátkový kalendář – vyhotovení dohody o splátkovém kalendáři, jejíž součástí bude i uznání dluhu.

b) Vnitřní předpisy
–
–
–

Opatření děkana č. 10/2018 – Zrušení některých opatření děkana Lékařské fakulty v Plzni Univerzity
Karlovy – zrušení opatření děkana o celoživotním vzdělávání a neplatných či zastaralých opatření
Opatření děkana č. 11/2018 – Pravidla pro hodnocení projektové aktivity
Příkaz děkana č. 3/2018 – Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při tělesné výchově

c) Ostatní
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–

–

–

–

–
–
–

–

jednání s paní MUDr. Machartovou o smlouvách o poskytování pracovně lékařské péče – dojednány
podrobnosti (pro jaká pracoviště jsou nasmlouvány prohlídky – kliniky, ústavy, Biomedicínské
centrum, a pro jaká pracoviště je nasmlouván dohled – kliniky a ústavy)
nová systematizace příkazů děkana na fakultním webu (nově jsou vyvěšeny všechna platná opatření a
archiv obsahuje pouze opatření neplatná), nyní probíhá stejná systematizace v rámci oběžníků
děkana
v rámci anglické části webových stránek došlo k aktualizacím a úpravám tak, aby pro anglicky mluvící
studenty bylo přehledně vytvořeno prostředí s přeloženými vnitřními předpisy UK, LFP a opatření
děkana, které se jich týkají
v rámci patentu č. 307243, s názvem: „Způsob vlhké depozice mikrobiální kultury na pevný povrch
určený k taxonomické identifikaci kultur pomocí desorpčně-ionizačních technik hmotnostní
spektrometrie“ dochází k finálnímu schvalování smlouvy o převodu podílu na patentu (LFP vlastní
1/3). po domluvě s CPPT UK bude podíl UK ponechán na fakultě – návrh Mgr. Šoukala – účetně
vytvořit patentový kvazifond pro placení udržovacích poplatků apod. za další patenty vznikající na
fakultě a nehrazené z projektů
ze strany KaM schválena finální verze Dohody o pronájmu nebytových prostor menzy – ŠAF – včetně
rozúčtování dle domluvených pravidel
finalizovány smlouvy o spolupráci s Ústavem lékařské genetiky FN Plzeň, FAV ZČU a rámcová
smlouva na dílo na zakázku s FN Motol a smluvní výzkum s AbCheck
dořešeny všechny potřebné podklady pro změny v rámci NADACE prof. Vencovského – 20. 11. 2018
proběhne další jednání Správní rady v novém složení – na pořadu jednání bude vyplácení stipendií a
schválení Výroční zprávy za rok 2017
vyřešena otázka docházkové knihy na děkanátu v souladu s GDPR

4. Provozně technické oddělení, Ing. Petr Vais
a) Kampus (BC+UniMeC+Modrá posluchárna)
–
–
–
–
–
–

Zahájeno jednání se servisní organizací o opravě závady vstupního ventilu výměníkové stanice,
inspekční prohlídka, oprava bude přeúčtována dodavateli stavby (Reklamační řízení č.136/2018),
provedena demontáž stěny šachty pro stoupačky SO04 a zateplena venkovní zeď, úprava zabrání
zamrzání vodoinstalace – dodavatel stavby (Reklamační řízení č. 96/2017),
byla dokončena revize elektroinstalace všech požárních zařízení SO01,02,04,08,
byla provedena revize elektroinstalace venkovního osvětlení,
ukončeno reklamační řízení č. 13/2018 – opraveny únikové požární dveře Modré posluchárny,
provedeno odstranění všech závad výtahů SO 01, 02, 04 zjištěných Odbornou zkouškou (Reklamační
řízení č. 152/2018).

b) Děkanát
–

Práce na rekonstrukci pracovny a sekretariátu děkana dokončeny dle harmonogramu včetně
spolupráce zaměstnanců PTO a CIT.

c) ŠAF
–

Probíhá vyhodnocení nabídek VZ a určení dodavatele stavby – modernizace výtahů.

d) PRO
–

Provedeno odborné čištění gul a odpadů pitevny Ústavu anatomie.

e) Provozně technické oddělení
–

Zajištění dopravy pro ústavy – vyřazení hmotného a nehmotného majetku, IT materiál.
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–
–

Ukončeny celofakultní prověrky BOZP za účasti vedoucího PTO – sepsán návrh harmonogramu
odstranění závad, po jeho schválení jsou již závady průběžně odstraňovány.
Proběhla kontrola EZS.

5. Centrum informačních technologií, Ing. Roman Paveza
a) Nábyteček – realizace. V průběhu srpna proběhla obnova následujících výukových prostor.
Realizátorem je společnost Orangecontrol. Dodávka proběhla bez potíží a v termínu:
–

–
–
–
–
–
–

Stomatologie, učebna pavilon F, 8 patro. (chybí dodat TV, která se porouchala v průběhu dodávky).
Kompletní výměna ovládání AV, vč. možnosti rozdělení učebny na 2 nezávislé části. Mimo projekt
nahrazeno též 2× učitelské PC. Požadovaná TV byla řešena v rámci VŘ. Nikdo nepodal nabídku. VŘ se
opakuje a bylo prodlouženo do 29. 11. 2018 z důvodu dotazu na cenu.
Interna – suterén pavilon C – výměna ovládání AV, zachování funkčního zvuku i projekce.
Aula chir. oborů – druhý suterén – kompletní obnova ovládání AV a výměna jednoho ze dvou
projektorů.
Šiklův ústav patologie – Bory – mikroskopová učebna – dokončena již částečná obnova z minulých let.
Servery pro BC – virtualizaci – Jeden server instalován pro virtualizaci, druhý zatím v přípravě.
Virtualizace – aktuálně se podařilo odstranit problémy s firewallem, tedy je vše funkční.
Implementace Citrix se blíží k závěru.

b) Příprava projektů FIND, ESF, AMTMI, „F“.
–

–

Příprava ve spolupráci s Ing. Kočím záměr projektu F – realizace nové počítačové učebny radiologie –
FN Lochotín, C, 4 patro. Žadatel prof. Ferda. V dodávce má být server pro zpracování radiologických
dat, 10 PC s většími monitory, zasíťování učebny a výměna stolů. VŘ doběhlo, nyní probíhá nákupní
proces s nabídkou od společnosti Siemens.
Snaha dořešit datovou síť v této učebně. Jedná se o zhodnocení prostor FN. O spolupráci požádán SIS
FN. Přesný postup zatím v jednání.

c) FRIM – AV
–
–
–

Obnova AV ovládání aul na Procházkově a Pavlovově ústavu realizována ještě před zahájením výuky
dle plánu.
Obnova tiskáren knihovna a farmakologie v procesu dodání (cca do 2 týdnů).
Tiskárna Konica Minolta pro knihovnu je implementovaná a plně funkční.

d) Operativa
–
–

–
–
–

Schůzka k úpravám Whois – úprava osobních údajů, kontaktů (souvislost s přenášením dat dalších
aplikací)
Nákupy drobné VT na opravy a komponentů neobsažených v RS letos poprvé v historii překonala
povolenou hranici 100.000 Kč/rok. Limit byl na 2× navýšen na maximálních možných 400 tis Kč.
V procesu je již příprava DNS.
Byla navržena obnova PC na děkanátu v pětiletém cyklu s nákupem PC ještě z peněz za 2018.
Schůzka s doc. Skalickým k tématu elektronické volby.
Proběhlo velké nahrávání webové konference EC Communication Campaign: Personnel costs in
Horizon 2020 na žádost personálního a projektového odd.

6. Ekonomické oddělení, Ing. Ivana Ratajová
–

Prezentace o hospodaření k 13. 11. 2018.
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Ad 10.) Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku Všeobecného lékařství a vztahy mezi LFP a
FN Plzeň
1. Prezentace reformy curricula na Lékařské fakultě UK v Plzni. Následně bude prezentováno na zasedání
akademické obce Lékařské fakulty v Plzni dne 20. 11. 2018 od 15:30 hod v Modré posluchárně.
Diskutován
předmět
tělesné
výchovy,
proděkan
profesor
Ferda
navrhuje
TV
na
povinně volitelný předmět, návrh nebyl zatím schválen.
Ad 11.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
1. Informace o konání voleb do AS UK ve dnech 27.–28. 11. 2018, veškeré info na webu fakulty.

Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne dne 18. 12. 2018 od 11:00 hod.

Zapsala: Olga Křišťálová

Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
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