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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
18. prosince 2018
11:00–12:30
Přítomni:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr.
Tomáš Skalický, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.,
MUDr. Kristýna Bajcurová , MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
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 – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
1. Jednání s AK Havel & Partners s. r. o. – UniMeC II – ÚHOS zrušilo VŘ na zhotovitele stavby, advokátní
kancelář Havel & Partners (vysoutěžena na UK) provede potřebné kroky v rámci administrace nového VŘ. Na
základě jednání ze dne 11. 12. 2018 AK přepracuje dokumentaci dle vlastního názoru a zkušeností, vycházet
bude z původní zadávací dokumentace – dne 11. 1. 2019 bude fakultě předáno ke schválení.
2. Zpráva z RKR dne 17. 12. 2018 – informace o rezignaci pana prorektora Kováře a další informace k financování
LF.
3. Proběhlo jednání děkana s Ing. Pavezou na téma zvýšení ochrany počítačové sítě na LFP.
4. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku budou vyplaceny v prosincové mzdě odměny.
5. Juniorská univerzita – dne 15. 12. proběhla velmi úspěšně s velkým zájmem uchazečů, středoškolští studenti
si prohlédli prostory BC a UniMeCu. Další přednášky v rámci JU proběhnou během ledna.
6. Setkání se studentskými spolky – spolky oslovily děkana fakulty ohledně jejich dalšího působení na ŠAF.
Děkan ujišťuje, že dokud bude ŠAF ve vlastnictví fakulty, nedojde k žádné změně. Setkání proběhne dne
10. 1. 2019 od 17:30 hod.
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Ad 2.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
1. Otázky platby školného zahraničních studentů a problematika s tím spojená – proděkan doc. Fiala shrnul
systém úhrad školného: poplatek je vyměřován dle platné Přílohy č. 2 Statutu UK Poplatky za studium
v cizím jazyce. Poplatek je vyměřován ke dni zápisu ke studiu. Student, který nemá uhrazen poplatek,
nemůže přistoupit ke zkoušce.
2. V současné době pracuje právní oddělení fakulty na úpravách smlouvy mezi studentem a fakultou –
z dosavadního smluvního závazku mezi fakultou a studentem nevyplývá, že by fakulta garantovala
neměnnost poplatku.
Ad 3.) Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK
1. Novinky v projektu univerzitní aliance 4EU+. Aliance byla rozšířena o univerzity v Miláně a Kodani. Cílem je
vytvořit úzkou spolupráci v oblasti výzkumu, výuky, vzdělávání a administrativy. Na společné projekty fakult
v oblastech uvedených přispěje finančně RUK.
Ad 4.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
1. Aktuální počet zařazených lékařů k 14. 1. 2018 je 679. Nově zařazeno k 14. 12. 2018 dalších 178 lékařů a 41
lékařů ukončilo zařazení do specializace, většinou na základě vykonání atestační zkoušky v jarním termínu.
2. K dnešnímu dni bylo vydáno 632 certifikátů o absolvování základního kmene.
3. V podzimních atestačních termínech 2018 se na UK LFP uskutečnily atestační zkoušky z osmi základních
oborů v celkovém počtu 79 přihlášených lékařů.
základní obor

přihlášeno

anesteziologie a intenzivní medicína
angiologie
dětská chirurgie
dětská neurologie
geriatrie
hematologie a transfúzní lékařství

15
2
2
2
6
13

kardiologie

26

radiologie a zobrazovací metody

13

omluveno

neuspělo

uspělo

3

12
1
2
2
4
12

1

1
1
4

1

zatím není
ukončeno

13

4. V oboru nukleární medicína byl přihlášen jeden lékař, který se z atestační zkoušky omluvil pro nesplnění
podmínek VP. Termín atestací byl MZČR zrušen.
Ad 5.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
1. Aktuální situace na stomatologické klinice komentovaná v retrospektivním pohledu.
2. Dnešní personální situace je na stomatologické klinice velmi špatná, zátěž zaměstnanců je nyní enormní.
Proděkan poukazuje na hrozící situaci, kdy odejdou stávající lékaři, a navrhuje řešení finančního hodnocení
lékařů.
3. Prostředky budou klinice poskytnuty – dojde k revizi výuky anglických studentů.
Ad 6.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
1. Experimentální chirurgie – proděkan předložil KD rozklad situace:
a) Před třemi lety podán Projekt OP VVV – Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních
medicínských problémů na LF UK v Plzni, jehož cílem je připravit jednotlivé studijní náplně, které
povedou k získání akreditace pro obory Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a
Experimentální chirurgie. Důvodem k podání projektu bylo získání velkého objemu prostředků pro
biomedicínu a podpořit tak vědu a výzkum na fakultě. V mezidobí došlo ke změně strategie UK s cílem
neštěpit obory, ale spíše je v rámci doktorandského studia spojovat.
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b) Pro DSP Chirurgie je experimentální chirurgie naprosto zásadní, její odštěpení by jednoznačně vedlo
k významnému oslabení klinické medicíny v rámci doktorandského studia. Jen vzájemné propojení
kliniky a experimentu má význam. Současný model propojení kliniky a experimentu je praktikován na
CHK a přináší pozitivní výsledky. Cílem je zabránit jakékoli konkurenci v daném oboru chirurgie a snažit
se o vzájemnou a ucelenou spolupráci.
c) Dle novely zákona o VŠ nelze v rámci akreditovaného studijního oboru akreditovat podobor (Chirurgie
– Experimentální chirurgie). Dle zadání projektu je nutné akreditovat obor Experimentální chirurgie.
d) Nový obor ECH by byl akreditován a v roce 2021 bude akreditována chirurgie – oba obory by se spojili
dohromady pod jeden obor.
2. Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
a) Příprava materiálů pro žádosti o akreditace končících v roce 2019 – nutno dodat na začátku roku 2019
na RUK.
b) Garanti obdrželi email s termínem dodání podkladů do 14. 1. 2019, následně musí být předloženo Vědecké
radě na jednání 14. 2. 2019.
c) Týká se: prof. Třeška, prof. Sýkora, prof. Králíčková, doc. Novotný, doc. Beneš (KARIM), prof. Skálová,
doc. Štengl, doc. Zicha, prof. Pazdiora.
3. Akreditace doktorských programů – žádosti zaslané na RUK v červnu 2018:
a) Anatomie, histologie a embryologie – schváleno, platnost do r. 2023.
b) Dermatovenerologie + Hygiena, preventivní medicína a epidemiologie – neschváleno, budou zaslány
požadavky k doplnění (mělo být zasláno již 3/12, dosud nic oficiálně nevíme), z toho důvodu ohroženo
vyhlášení přijímacího řízení a možnost přijmout studenty od AR 2019/2020.
4. Vědecká rada:
a) 14. 2. 2019 – obhajoba řízení ke jmenování profesorem doc. Müllerová + doc. Majdan
b) 18. 4. 2019 – obhajoba řízení ke jmenování profesorem doc. Bouda, habilitační řízení MUDr. Rušavý +
MUDr. Liška J.
c) Žádosti kandidátů o řízení převyšují minulé roky, obsazeny jsou již všechny naplánované termíny VR
(6 termínů v r. 2019) na příští rok.
Ad 7.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
1. Výsledky podzimního kola Fondu mobility UK: za fakultu žádáno 516 650 Kč, přiděleno 221 000 Kč.
2. Výsledky podzimního kola programu POINT (Podpora Internacionalizace na Univerzitě Karlově) – žádost
pana doc. Lišky o podporu Letní školy experimentální chirurgie byla schválena v plné výši, 200 000 Kč.
3. Vedoucí OZV RUK se jménem pana prorektora prof. Škrhy obrátila na LFP v souvislosti s plněním
Strategie internacionalizace UK 2018–2021 a požádala o nominaci expertů, kteří budou zastupovat fakultu
v Implementačním týmu strategie. Prosí o nominaci max. 2 zástupců za fakultu (ideálně proděkana pro
zahraniční styky a vedoucího zahraničního oddělení) do Implementačního týmu. Případně je možné tento
tým rozšiřovat o další experty ad hoc dle témat. Náplní práce tohoto týmu bude mj. pravidelně diskutovat
i aktuální plány zahraniční spolupráce na fakultách a na UK. KD byli nominování prof. Filipovský a
Mgr. Černohousová.
4. Porada proděkanů pro zahraniční vztahy konaná dne 6. 12. 2018 – diskutováno rozšíření univerzitní aliance
4EU+ o univerzity v Kodani a Miláně. EU hodlá rozšiřovat program Erasmus – výměna studentů stagnuje,
studenti jsou přesyceni nabídkami.
Ad 8.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
1. UniMeC – II. etapa + další projekty OP VVV:
a) Zhotovitel stavby
–– zrušená VZ – rozhodnutím ÚOHS ze dne 7. 12. 2018 zrušeno původní rozhodnutí a zastaveno správní
řízení;
–– opakovaná VZ – 11. 12. 2018 proběhlo vstupní jednání s AK Havel & Partners s.r.o.; do 11. 1. 2019 by měli
zaslat 1. verzi zadávací dokumentace k připomínkování (následně bude nutné velice rychlé projednání
v orgánech od kolegia děkana LFP až po SR UK) – bude nutný větší dohled správce stavby.
b) Dne 8. 11. 2018: výzva RUK k doplnění záměrů pro výzvu Rozvoj lidských zdrojů pro vědu a výzkum II
do SPR
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–– dne 13. 11. 2018 odsouhlasení doplněných informací k aktivitám e‑mailem (Štengl, Klečková, Müllerová,
Zdeňková, Černohousová, Polívková)
–– následně byly schválené informace za LFP doplněny do systému
c) Dne 11. 12. 2018: informace RUK k přípravě celouniverzitních projektů ESF II a ERDF II s návrhem
rozdělení alokací, informace o plánovaném koordinačním setkání dne 17. 12. 2018 na RUK
–– za LFP se setkání zúčastní Ing. Libor Kočí
2. PR a vnější vztahy:
–– Vyhotoveny: Kalendář LFP 2019, Pf 2019, propagační předměty k Vánocům, tablo kolegia
–– Ples – vstupenky se prodávají od 17. 12. 2018, zajištěni sponzoři (65 tis. Kč)
–– Facultas nostra – vyšlo prosincové číslo s rozhovorem s ředitelem FN
–– Časopis Zdravotnictví a medicína, odevzdán příspěvek na LFP
–– PR podpora Juniorské univerzity
–– PR podpora U3V při křtu Vánočního receptáře
–– Práce na obnově a propagaci e-shopu. Logo fakulty pro „Bílé hadry“ příprava právních podkladů.
3. Akce:
–– Hokejová bitva o Plzeň – utkání LFP a ZČU
–– Kariéra ve zdravotnictví – první veletrh pracovních příležitostí ve zdravotnictví 5. 12. 2018
Akce s charitativním účelem:
–– Plyšáková bouře – pro podporu dětská a seniorská odd. FN v Plzni 12. 12. 2018
–– Zpívání koled IFMSA dne 3. 12. 2018, 27. 11. Půlení mediků IFMSA – Dětské centrum Plzeň
–– Návrh na ocenění vedoucích spolků na plese fakulty
–– Připravuje se na 30. 1. 2019 v 17:30–19:00 hod volné bruslení pro zaměstnance LF a jejich děti.
4. Studentské spolky:
–– Dne 22. 11. 2018 koordinační schůzka zástupců fakulty se zástupci studentských spolků ohledně
připravovaných akcí na rok 2019, čerpání finančních prostředků, využívání prostor fakulty a dalších.
Ad 9.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
1. Nové doktorské studijní programy – Experimentální chirurgie, projednání připomínek před obnovením
hlasování v AS – viz referát proděkana prof. Třešky.
2. AS LFP bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření roku 2017.
3. Sdělení předsedy senátu – studenti dle petice požadují povinnou TV. KD podporuje povinný TV v minimálně
prvních dvou letech studia. Na toto téma bude kolegiem dále diskutováno dne 3. 1. 2019.
Ad 10.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
–– Zpracování závěrečné zprávy BOZP a PO, kontroly odstraňování závad.
–– Příprava a provedení školení tlakových nádob stabilních a tlakových lahví.
–– Návrh změn v organizaci fakultní dopravy, včetně vzoru zápisu bezpečnostních přestávek.
–– Návrh změny vnitřního předpisu o osobních ochranných pracovních prostředcích.
–– Jednání o zajištění pracovně lékařských služeb.
–– Kontrola používání a evidence kulatých razítek se státním znakem.
–– Příprava a odvoz elektroodpadu.
2. Ing. Jaroslav Pojar, Právní oddělení – veřejné zakázky
a) UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby:
–– zrušená VZ – rozhodnutím ÚOHS ze dne 7. 12. 2018 zrušeno původní rozhodnutí a zastaveno správní
řízení
–– opakovaná VZ – 11. 12. 2018 proběhlo vstupní jednání s AK Havel & Partners s.r.o.; do 11. 1. 2019 by měli
zaslat 1. verzi zadávací dokumentace k připomínkování (následně bude nutné velice rychlé projednání
v orgánech od kolegia děkana LFP až po SR UK)
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b) Projekty OP VVV:
–– DSP – ERDF – SequelTM System: na přelomu listopadu a prosince vyzvalo MŠMT k vrácení části dotace
ve výši cca 575 tisíc Kč, avšak bez jakéhokoliv právního podkladu; MŠMT vyzváno k dodání právního
podkladu, zatím bez reakce (MŠMT se radí), takže zatím nic neplaceno
–– Zlepšení studijního prostředí na LFP: chystá se 2. kolo
–– FIND – přestavba skladu na laboratoř: opakovaná VZ zrušena, VZ bude opakována znovu (snad to na
třetí pokus vyjde)
–– FIND – hmotnostní spektrometr: kupní smlouva uzavřena 3. 12. 2018
–– ESF – VŠ + AMTMI (opakovaná VZ): kupní smlouvy budou uzavřeny 17. 12. 2018
–– FIND – přístroje pro neurovědy: kupní smlouva bude uzavřena do konce tohoto roku
–– Připravované VZ: FIND – přístrojové vybavení 1, AMTMI – CT
c) Fond F:
–– kupní smlouvy (na všechny přístroje) podepsány 19. 11. 2018
d) Dynamické nákupní systémy:
–– DNS na laboratorní materiál a chemikálie OP VVV – uzavřena 5. (pro projekt BBMRI) VZ, připravována
6. (pro projekt FIND) a 7. (pro projekt DSP-ERDF) VZ v rámci DNS
–– DNS na tonery a náplně – uzavřena 1 VZ
–– DNS na kancelářské potřeby – uzavřena 1 VZ
–– DNS na drogistické zboží – uzavřena 1 VZ
–– DNS na standardizovaný nábytek – zatím žádná další VZ
–– DNS na tiskařské služby – zatím žádná další VZ
–– DNS na AV techniku – proběhla 1 VZ (zrušena, nebyly podány žádné nabídky), bude opakována
–– DNS na drobnou ICT – zaváděn další DNS, předpoklad zavedení od cca ½ 01/2019
e) Projekt Progres:
–– diagnostika poruch spánku/dýchání – kupní smlouva podepsána 16. 11. 2018
f) Projekt IRP-TO:
–– laboratorní centrifuga pro Ústav farmakologie a narkomanie – kupní smlouva podepsána 5. 12. 2018
g) Výtahy Šafránkův pavilon:
–– zhotovitel stavebních prací rekonstrukce/modernizace výtahů – nabídky vyhodnoceny, na RUK zaslána
žádost o podání žádosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bez ní nelze smlouvu s vybraným
dodavatelem podepsat
3. Mgr. Adam Šoukal, Právní oddělení
a) Studijně právní záležitosti:
–– Studijní oddělení v anglickém jazyce: vyhotovení rozhodnutí o ukončení studia, o přerušení studia,
rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v cizím jazyce (tyto přeložena do anglického jazyka);
vyrozumění o ne/povolení ISP (přeložení do anglického jazyka PO).
–– Studijní oddělení v anglickém jazyce: vyhotovena dohoda o splátkovém kalendáři k poplatku za studium
v anglickém jazyce (přeloženo do anglického jazyka).
–– Studijní oddělení v anglickém jazyce: poplatky za studium v cizím jazyce – za AR 2018/2019 zvýšení –
nereflektování zvýšení u studentů 1. ročníku, nevyměření poplatku zákonnou formou, tj. rozhodnutím
o vyměření poplatku. Na začátku roku 2019 tato rozhodnutí vystavit a zaslat studentům s dodatkem, aby
doplatili rozdíl.
–– Studijní oddělení v anglickém jazyce: vysvětlení sporných témat v rámci vnitřních předpisů (individuální
studijní plán, minimální počet kreditů).
–– Studijní oddělení v českém jazyce: vyhotovení rozhodnutí o ukončení studia z důvodu nesplnění
studijních požadavku vyplývajícího ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, které
spočívá v řádném neukončení studia do konce maximální doby studia.
b) Vnitřní předpisy:
–– Opatření děkana č. x/2018 – k vybírání úhrad od studentů za úkony (vyhotovené, k podpisu).
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–– Opatření děkana č. x/2019 – pro pravidla pro přijímací řízení v českém, anglickém jazyce a do studia
doktorského programu (musí být do 31. 1. 2019 vydané a vyvěšené).
–– Disciplinární řád LFP a Opatření děkana č. 8/2017 Individuální studijní plán – je třeba přeložit.
c) Ostatní:
–– 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) – smlouva podepsána, čeká se na vrácení
jednoho pare.
–– 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“
došlo k finálnímu podpisu smlouvy o převodu podílu na patentu (LFP vlastní 1/3). Cena za převod
domluvena po jednáních na 240 000 Kč bez DPH. Zisk z daného prodeje bude rozdělen dle opatření
rektora č. 46/2018 mezi původce doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D a LFP.
–– V přípravě návrh na vytvoření patentového kvazifondu pro placení udržovacích poplatků apod. za další
patenty vznikající na fakultě a nehrazené z projektů či CPPT UK.
–– Proběhlo jednání se zástupkyní ČSOB ve věci výjimky pro NADACI prof. Vencovského (spořicí účet
s vyšším úrokem, který by měl zajistit výnos kolem 10 tisíc ročně, což pokryje případné i navýšené
stipendium dle pravidel nadace) – schvalovací proces proběhne Správní radou v lednu.
–– Finalizován návrh Rámcové smlouvy o odborné praxi v rámci holdingu Jihočeské nemocnice a.s. –
plánovaný počet studentů bude max. 95 v 7 nemocnicích Jihočeského kraje – daný návrh bude podkladem
i pro jednání v rámci ústeckého a plzeňského holdingu.
–– Postupně jsou přidávány nové propagační předměty na fakultní e‑shop – zájem je znatelný.
4. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení
a) Kampus (BC+UniMeC+Modrá posluchárna)
–– provedena výměna vstupního ventilu výměníkové stanice, oprava bude přeúčtována dodavateli stavby
(Reklamační řízení č.136/2018),
–– provedena oprava klimatizační jednotky kompresorovny SO 01,
–– byla provedena pravidelná revize všech tlakových nádob SO 01, 02, 04 a 08 revizním technikem TNS,
–– byla provedena pravidelná servisní kontrola výměníkových stanic SO 01 a SO 08,
–– provedena kompletní údržba chladících rozvodů SO 02, výplachy, napuštění novou nemrznoucí směsí –
zajistil dodavatel stavby po předchozích opravách zařízení,
–– provedena výměna ucpávek trojcestných ventilů VZT 210, 211 – SO 02 (Reklamační řízení č. 155/2018),
–– byla provedena pravidelná revize záchytných systémů střech SO 01, 02 a 04 revizním technikem,
–– zahájeno reklamační řízení č. 159/2018 – vadná ucpávka trojcestného ventilu VZT 205, SO 02,
–– zahájeno reklamační řízení č. 160/2018 – opačně instalované zpětné klapky topných okruhů VZT, SO 02,
–– spolupráce při zajištění úklidu a dezinfekce chovných místností čistého prostoru SO 02,
–– byly dokončeny revize přístrojů, elektroinstalací a bleskosvodů pro rok 2018,
–– provedena pravidelná revize systémů požárního nouzového osvětlení servisní organizací,
–– proběhl zásah HZS na objekt SO 02, (planý poplach způsobený sterilizátorem),
–– organizační zajištění Krajského setkání gynekologů v Modré posluchárně.
b) PRO
–– Z bezpečnostních důvodů byla vyměněna podlahová krytina na chodbě a vstupu do chemické laboratoře.
c) Provozně technické oddělení
–– ke dni 31. 12. 2018 končí pracovní poměr pana Krupičky na pozici vrátný – UniMec – po výběrovém řízení
byl vybrán pan Petr Pacholík, předpokládaný nástup 2. 1. 2019,
–– ke dni 31. 1. 2019 bude ukončen pracovní poměr dohodou s paní Šatrovou (úklid děkanát) – v současné
době probíhá výběrové řízení na pozici uklízečka, úklid částečně zajišťují zaměstnanci z vrátnice a ze
ŠAF,
–– zajištění dopravy pro ústavy – vyřazení hmotného a nehmotného majetku, IT materiál,
–– svoz elektromateriálu,
–– zajištění přepravy 400 publikací pro Ústav sociálního a posudkového lékařství,
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–– rozvoz DNS – drogistické zboží,
–– průběžně probíhají opravy na základě prověrek BOZP,
–– zajištění opravy pojízdné venkovní brány PRO,
–– zajištění vánočního provozu – pozice vrátný/á a uklízečky,
–– venkovní práce – vegetační sezónní práce, úprava a úklid chodníků.
5. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií
a) Nábyteček – rekapitulace 2018
–– Z projektu vše hotovo a dodáno (pouze rekapitulace 2018).
–– Stomatologie, učebna pavilon F, 8 patro. – hotovo vč. chybějící TV. Ta je vysoutěžena a bude dodána do
vánoc – z provozních peněz.
–– 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 a BC.
b) Příprava projektů FIND, ESF, AMTMI
–– Jedná se o speciální SW a VT dle požadavku povětšinou BC.
–– Na druhý pokus kompletně dosoutěženo.
–– Část dodáno, část fakturováno. Zbytek do konce roku.
c) Projekt „F“
–– Učebna kliniky zobrazovacích metod – FN: Server vysoutěžen a dodán do serverovny FN spol. Siemens
(čeká se na fakturu); PC jsou na skladě CIT; Čeká se na přípravu datové sítě v učebně – řeší IT FN.
–– Grafické stanice a notebook: Stanice dodány a fakturovány; Notebook zatím nedodán – fakturace do
konce roku.
–– Police diskového pole PC: Realizováno 13. 12. 2018; Stávající pole rozšíření o čistou nezálohovanou
kapacitu cca 35TB.
d) FRIM – AV – (rekapitulace 2018)
–– Obnova AV ovládání aul na Procházkově a Pavlovově ústavu je komplet realizována ještě před zahájením
výuky ZS dle plánu.
–– Tiskárna Konica Minolta pro knihovnu je implementovaná a plně funkční.
–– Pro 2019 je předběžně plánován FRIM na doplnění ozvučení učebny Biologie. Nárůst ceny do hladiny
investice byl zřejmě důvodem neúspěchu VŘ 2018-11.
e) Operativa
–– Druhá schůzka k úpravám WhoIs proběhla.
–– Na trhu už nejsou notebooky, problémem je nedostatek procesorů intel. Tzn., nové objednávky už
nebudou fyzicky dodatelné do konce roku (jedná se o plošný problém. Lze očekávat stejný problém s PC.
–– Obnova PC na děkanátu v 5tiletém cyklu s nákupem PC je v procesu. Předpokládaná realizace v prvním
kvartálu 2019.
–– Schůzka s doc. Skalickým k tématu elektronické volby zatím neproběhla, z důvodu vytíženosti pana
docenta.
–– Zabezpečení dveří na anatomii bude realizováno v lednu (fakturace dle objednávky je do konce roku).
–– Kolegové Míka a Navrátil zpracovali aktualizovaná skripta plicní kliniky – příprava sazby pro vydání.
–– Na zadání pana děkana mapujeme produkty na trhu v oblasti bezpečnosti a antispamu. Cílem je najít
vhodný produkt.
6. Ing. Ivana Ratajová, Ing. Marie Klečková, ekonomika LFP
–– HV k 13. 12. 2018 23,1 mil. Kč,
–– předpokládané náklady do konce roku 36 mil. Kč,
–– předpokládané výnosy do konce roku 44 mil. Kč,
–– nově dopad kofinancování projektů OP VVV – obtížná predikce,
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–– předpoklad kladného HV a přídělu do FPP z důvodu budoucího spolufinancování a financování
nezpůsobilých výdajů projektů OP VVV včetně kampusu UniMeC (spoření nutné),
–– kolegiu a AS LFP předložen návrh na zaúčtování výsledků HV 2017 – viz příloha (fondy) + informace
k návrhu dalších finančních operací vzhledem k aktuálnímu HV,
–– kolegium děkana podpořilo předložený návrh rozdělení výsledku hospodaření 2017.
7. Ing. Romana Jedličková, Osobní a mzdové oddělení
a) Univerzitní systém evidence pracovní doby
–– UVT RUK připraven modul ve WhoIs (informační systém UK) na evidenci pracovní doby;
–– od 01/2019 bude nasazen na rektorátu UK, předpoklad od 1. 2. 2019 na LFP.
–– Podstata: zaměstnanec se přihlásí do systému WhoIs = webová aplikace, používá se heslo do CAS (stejné
jako do SIS, OBD), tam kalendář ve kterém se vyplňují začátky a konce práce, přestávky, dovolené.
Časové údaje lze dodatečně upravovat. Může vyplňovat sama osoba, lze pověřit jinou osobu. Po skončení
měsíce tlačítkem odesláno vedoucímu k odsouhlasení – vidět počet zapsaných hodin, vedoucí může
zaměstnanci vrátit k opravě. Po schválení vedoucím se vygeneruje PDF soubor, který lze tisknout.
Evidence se v systému ukládá, je vidět historie.
–– Postup na LFP: od února testovat na děkanátu, od března nebo dubna na všechna pracoviště (docházka
se musí vypracovat zpětně od 1/2019) – opora OMO a Ing. Křikavová.
b) Změna zákona o minimální mzdě
–– Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 z 12 200 Kč na 13 350 Kč a zvýšení zaručené mzdy v jednotlivých
skupinách prací (1–8),
–– postup na LFP v souladu s pokynem kvestorky UK – celková mzda (tarif + příplatky) musí respektovat
minimální a zaručenou mzdu
–– doporučení na LFP – výjimka u zaměstnanců tř. 1 – navýšit tarif na minimální mzdu
c) Elektronické výplatní pásky
–– zvážit přechod na elektronické výplatní pásky;
–– výhody – úspora nákladů osobních i provozních.
–– Princip: výpočet mzdy proběhne jako obvykle, ale místo tisku na papír se pásky přenesou do informačního
systému WhoIs, kde budou archivované jako zaheslované soubory, zaměstnanci přijde e-mail s odkazem
na který klikne a dostane se ke své výplatní pásce, tj. ihned po odeslání mezd (nemusí čekat na doručení
pásky papírové) a také kdykoli zpětně, pásku si každý může uložit a pokud potřebuje tak i vytisknout.
–– Postup: vyjádření kolegia, žádost o vyjádření odborů, kroky k nastavení systému (UVT, CIT, OMO).
–– Podmínka: nutno mít ve WhoIs zadané e-mailové adresy zaměstnanců – právě probíhá ve spolupráci
s CIT kontrola, pročištění a doplnění pracovních kontaktů, zároveň probíhá řešení správy kontaktů na
webových stránkách fakulty, které budou také WhoIs využívat. K doplnění osobních kontaktů budou
zaměstnanci vyzváni.
–– Na 6 fakultách UK funguje k plné spokojenosti.
d) Byl vybrán nový přednosta oční kliniky – MUDr. Štěpán Rusňák – od 1. 1. 2019.
e) Obor nejvyššího dosaženého vzdělání pro statistické šetření Trexima
–– Fakulta je respondentem Informačního systému o průměrném výdělku (ISVP), který provádí společnosti
Trexima. Nově je fakulta již do výkazu odesílaného za 4. čtvrtletí roku 2018 (v lednu 2019) vyplnit i nový
údaj – Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Tento údaj dosud fakulta nebyla povinna
evidovat a tyto údaje v informačním systému nemá a není tedy možné tento údaj vyplnit bez spolupráce
zaměstnanců. Je nutná součinnost sekretářek.
–– Týká se jen zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní smlouva zasahuje do roku 2018.
–– Seznam dotčených osob poskytne OMO a rozešle na pracoviště přednostům a sekretářkám s žádostí o
součinnost.
–– Pro sestavení kódu oboru nejvyššího dosaženého vzdělání, který bude zadáván do položky OBORVZD,
byla na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ vytvořena webová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.
–– OMO vytvořilo jednoduchý návod, který bude k dispozici.
Různé:
Problematika reformy curricula bude kolegiem děkana diskutována dne 3. 1. 2019 od 14:00 na ORAK.
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Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni byla naplánována:
–– 15. 1. 2019 od 13:00 – ORAK
–– 19. 2. 2019 od 9:00 – děkanát
Zapsala: Olga Křišťálová

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