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
23. 4. 2019 | 9:00–11:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.,
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
Ing. Marie Klečková, doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Milan
Štengl, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová, MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (přednesl děkan fakulty)
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – Referát – Ing. Marie Klečková
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Různé – informace ředitele FN Plzeň

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty
– Setkání se studenty křesťanského klubu Hora (prezentace ve FN na ORAK).
– Návštěva z Karlovarského kraje – děkan fakulty přijal oficiální delegaci kraje, zástupci Karlovarské krajské
nemocnice a. s., rovněž pozváni na setkání se studenty dne 14. 5. 2019 (Modrá posluchárna).
– Informace ze zasedání Vědecké rady LFP konané dne 18. 4. 2019.
Ad 2.) Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., členka kolegia děkana
– Poplatky za studium v anglickém jazyce:
–
–

Dokončen tisk Rozhodnutí o poplatku pro studenty ve všech ročnících obou směrů a to v dosavadní
výši školného (v souladu s rozhodnutím p. děkana 9. 4. t. r.).
Na základě rozboru celé situace právním oddělením LFP (8. 4. 2019) lze akceptovat variantu řešení,
kdy bude studentům všech ročníků oznámeno zvýšení školného pro následující akademický
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–

–

–

rok 2019/20 ve výši 300 000 Kč (GM) a 340 000 Kč (DY) včetně odkazu na příslušné dokumenty.
Vzhledem k tomu, že úlevy jsou umožněny pouze v souladu s Opatřením rektora č.67/2017 a č. 1/2018
a dále, že úlevy naše LF definovány nemá (nelze je v tomto roce uplatnit), systém úlev nebude zatím
implementován.
Studentům, kteří od 1. 10. 2019 budou ve stavu „uzavřel studium“, bude oznámeno, že za každý
započatý půlrok budou povinni uhradit částku dle Opatření děkana č. 4/2019 a v souladu se Statutem
UK. Ani v tomto případě není nutnost aplikovat systém úlev.
Studenti, kteří budou žádat o platbu školného ve dvou částkách (splátkách), budou spolu
s oznámením o změně výše školného informováni o postupech včetně využití možnosti splátkového
kalendáře.
Otázka vypovězení dosavadních smluv: vzhledem k tomu, že se jedná o bezesporu závažný krok,
nezbytně potřebujeme od právního oddělení přesné formulace oznámení pro studenty a nezbytnou
odbornou pomoc při uplatnění tohoto úkonu.

Děkan fakulty žádá o zaslání stávající smlouvy k nahlédnutí a navrhuje setkání se zástupci právního
odboru rektorátu (za LFP: děkan, Ing. Paveza, doc. Kuncová) pro dořešení otázky stávajících smluv.
Studentům bude anoncován Statut UK (příloha č. 2).
– K letošnímu přijímacímu řízení se přihlásila hendikepovaná uchazečka (Íránka, absolvovala přípravný
kurz na 3. LF UK Praha). Uvedla, že je na vozíku. Byla vyzvána k předložení dokumentace o zdravotním
stavu. V případě přijetí bude evidována jako studentka se speciálními potřebami a bude jí zajištěna
asistence během studia.
– Stav přihlášek k přijímacím zkouškám v Plzni dne 5. 6. 2019: dosud přihlášených 86, z toho s vízovou
povinností 42 (hl. Írán, pak Turecko, Libye, Egypt, Súdán, Saudská Arábie, Sýrie, Indie). Z ostatních
převažují žadatelé z BRD, Portugalska.
– Posuzování středoškolského vzdělání ze zahraničí – ve světle nových instrukcí z RUK bude nutno
postupovat v tomto roce odlišně a komplikovaněji než dosud a klasifikovat žadatele podle zpřesněných
kritérií. Většina žadatelů pak bude platit další jednotný poplatek 690 Kč poplatek za posouzení
středoškolského dokladu. Výjimku budou mít žadatelé, kteří již obdrželi obecnou nostrifikaci z Krajských
úřadů či pocházejí ze zemí, odkud je vzdělání uznáno jako rovnocenné (Slovensko, Slovinsko, Maďarsko,
Polsko). Poplatek je nastaven z RUK. Poplatek ano. Nostrifikace podle nových pravidel rektorátu. Ručíme
za tyto nostrifikace. V rozsahu v jakém jsme povinováni.
– Problematika studia zubního lékařství v AJ:
–

–
–

Je nutno vyřešit situaci, kdy student, který nesplní studijní povinnosti v tomto roce a nebude moci
pokračovat do 2. ročníku, nemá vlastně možnost požádat o individuální studijní plán (opakování
ročníku). Obor nebude v dalším roce otevřen.
Obdobně u studentů, kteří požádají o přerušení studia ze zdravotních důvodů, nebudou moci
pokračovat po návratu.
Posléze, jak postupovat u studentů Všeobecného lékařství, kteří v případě ISP tzv. „spadnou“
z původního kurikula do nového?
Bude řešeno formou individuálního studijního plánu.

Ad 3.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání (referát přednesl
v zastoupení děkan fakulty)
– Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2019 je 691. Nově zařazeno k 13. 2. 2019 dalších 28 lékařů.
– K dnešnímu dni bylo vydáno 683 certifikátů o absolvování základního kmene.
– Dne 26. 3. 2019 proběhla společná schůze Koordinační oborové rady a zástupců Ministerstva zdravotnictví
ČR, v čele s náměstkem ministra prof. Prymulou a ředitelem odboru Vědy a lékařských povolání Mgr.
Podhrázkým.
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– Nejdůležitější body jednání:
–
–

–
–
–

Chybí Vyhláška o zkušebním řádu – stále je na legislativním odboru MZ.
Jako problematická je zmíněna situace, kdy zdravotnické zařízení nebude včas akreditováno podle
nové vyhlášky a ministerstvo uzná praxi pouze v rozsahu ¾ s odkazem na zákonné ustanovení. Zatím
nebylo MZ vydáno žádné rozhodnutí o akreditaci pro nové VP, praxe ani teoretické části vzdělávacích
programů.
Problémy přináší uznání praxe z předchozích VP i praxe z ciziny.
Stanovisko právního oddělení MZ ČR ze dne 26. 2. jako reakce na Stanovisko asociace děkanů –
nesouhlasí s výkladem.
Vzdělávací programy pro specializovaný výcvik – nejsou dosud kompletní.

– Dne 4. 4. 2019 proběhla schůzka zástupců SOR Lékařské fakulty v Plzni UK a referátu specializačního
vzdělávání LFP UK.
– Další informativní schůzka, tentokrát se studenty pátých a šestých ročníků magisterského studia,
proběhne dne 25. 4. 2019 od 13:00 v Modré posluchárně.
– Bylo uzavřeno přijímání přihlášek na atestační zkoušky v jarním zkouškovém období:
–
–
–

Gynekologie a porodnictví – aktuálně 23 přihlášených, dva omluveni lékaři
Dětská a dorostová psychiatrie – aktuálně 7 přihlášených
Dermatovenerologie – aktuálně 5 přihlášených, dva omluveni lékaři

– K dispozici stále nejsou průkazy odbornosti, dle informace z ministerstva nyní v tisku.
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– I v letošním roce dostala fakulta přidělené prostředky na podporu internacionalizace, tzv. Ukazatel D ve
výši 515 000 Kč.
– Aktivity je nutné realizovat a financovat nejpozději do 30. 11. 2019.
– Momentální návrh čerpání:
Aktivita

Finanční částka (Ukazatel D)

Termín plnění

Zaměstnanecká mobilita – Ing. Vištejnová –
Imperial College London

150 000 Kč
(odhad, cesta ještě není vyúčtovaná)

leden – únor 2019

Hostující profesor – prof. Ajay Goel – Baylor
University Medical Center, USA

20 000 Kč
(odhad cena letenky)

červenec 2019

Studentská mobilita/rozvoj
internacionalizace – Nela Tollingerová –
IFMSA

Dle doložených nákladů

březen 2019

Studentská mobilita/rozvoj
internacionalizace – Otýlie Holá – IFMSA

Dle doložených nákladů

březen 2019

Ad 4.) Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
–
–
–
–
–
–
–
–

Úprava www stránek Bezpečnostního oddělení.
Školení – použití soukromého vozidla na pracovní cestu.
Řešení úrazů – student, zaměstnanec.
Jednání ve FN – praní a čipování prádla OOPP.
Řešení vstupu do budov pouze oprávněným osobám.
Zjištění podrobností k uzavření nové smlouvy o připojení EPS na PCO.
Návrh odstranění budovy skladů u Procháskova pavilonu dodavatelskou firmou.
Revize PHP a hydrantů v BC a UniMeC.
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– Účast na e‐learningu pořádaném UK.
2. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – veřejné zakázky
– UniMeC – II. etapa – TDS a koordinátor BOZP 2. Veřejná zakázka vyhodnocena, běží lhůta pro podání
námitek; nebude‐li podána žádná námitka, předpoklad uzavření smlouvy se společností
Maximus stavební je začátek 5/2019.
– UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2. Běží lhůta pro podání nabídek, průběžně řešeny dotazy
k zadávací dokumentaci (k tomuto okamžiku zatím 114 dotazů), aktuální lhůta pro podání nabídek je 2. 5.
2019.
– UniMeC – II. etapa – projektový management. ZD ve schvalovacím kolečku, předp. zahájení v příštím
týdnu.
– Aplikace moderních technologií v moderní medicíně – počítačový tomograf. Veřejná zakázka
vyhodnocena, běží lhůta pro podání námitek; nebude‐li podána žádná námitka, předpoklad uzavření
smlouvy se společností Siemens Healthcare je začátek 5/2019.
– FIND – Centrum výzkumu infekčních onemocnění – přístrojové vybavení. Veřejná zakázka vyhodnocena,
běží lhůta pro podání námitek; nebude‐li podána žádná námitka, předpoklad uzavření smluv s více
dodavateli je začátek 5/2019.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – právní záležitosti
– Rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe 6. ročník. Krajská zdravotní, a.s. – čekáme na podpis;
Jihočeské nemocnice, a.s. – uzavřeno; Plzeňský holding – uzavřeno; Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem – v přípravě; PRIVAMED a.s. – v přípravě; Mulačova nemocnice, s.r.o. – v přípravě.
– Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany. Univerzitní medicínské
centrum – čekáme na podpis. Biomedicínské centrum – čekáme na podpis.
4. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení
– ŠAF. Uvolnění prostor pro dlouhodobý pronájem pro studentský spolek dobrovolných záchranářů.
– PRO. Budova skladů – stavba bude odstraněna dodavatelskou firmou z důvodu rizika týkajícího se
ohrožení zdraví osob. V současné době osloveny tři společnosti o zaslání předběžné kalkulace na demolici
s likvidací nebezpečného odpadu.
– Děkanát. Nově zřízená zasedací místnost (č. 15) přebudováním z bývalé testovny. Přesun kanceláře
Specializačního vzdělávání do místnosti č. 14 (dříve zasedací místnost). Dokončena modernizace
kanceláře referátu BOZP. Přípravy na modernizaci kanceláře studijního oddělení.
– Provozně technické oddělení. Zajištění spolupráce včetně dopravy akcí studentských spolků – „Zdraví pod
kontrolou“ a „Ve zdravé Plzni zdravý zub“. Na doporučení RUK probíhá komplexní kontrola dat
v systému EFA (pasportizace). Zajištění podkladů pro centralizovaný nákup energií.
5. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení
– Evidenční listy důchodového pojištění – do konce dubna budou vygenerovány a rozeslány k podpisu na
pracoviště ELDP za rok 2018.
– Výplatní pásky – zahájena příprava přechodu na elektronické výplatní pásky, zjištěny všechny potřebné
kroky, vyžaduje to spolupráci s UVT v Praze ohledně nastavení, OMO zpracuje časový harmonogram
jednotlivých kroků, protože bude třeba zkontrolovat a doplnit e‐mailové kontakty do informačního
systému WhoIs – dotčené osoby budou informovány, potřebný souhlas odborů s tímto krokem již máme.
– Evidence pracovní doby – testování rektorátního systému pokračuje na děkanátu – dochází k dílčím
úpravám dle našich připomínek, plánujeme zapojit dva teoretické ústavy do testovacího provozu.
– Zaměstnávání cizinců – opětovně apelujeme na nutnou součinnost při jejich zaměstnávání a to
s dostatečný předstihem vzhledem ke složitosti a časové náročnosti problematiky a dlouhých lhůt
potřebných k získání všech dokumentů – např. dokumentu A1 (příslušnost k právním předpisům –
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sociální pojištění), víz atd., formulář A1 budeme požadovat co nejdříve, ideálně již před nástupem
zaměstnance – důvodem jsou následné penalizace za pozdní platby od zahraničních pojišťoven.
– Rozpočet osobních nákladů fakulty – dokončen rozpočet osobních nákladů pro fakulty včetně příspěvku
P (podpora lékařských fakult) – předložen ke schválení ekonomické komisi a akademickému senátu.
– Výběrová řízení – probíhají výběrová řízení na akademické pozice: Asistent/Odborný asistent –
Ústav histologie a embryologie; Přednosta – Ústav tělovýchovného lékařství; Docent –
Ústav tělovýchovného lékařství; Zástupce pro výchovu a vědeckou činnost – 2. Interní klinika;
Asistent/Odborný asistent – Ústav patologické fyziologie; Asistent/Odborný asistent – Neurologická
klinika.
6. Ing. Klečková, ekonomika LFP
– Výroční zpráva o hospodaření 2018.
– Rozpočet 2019 (viz přílohy) – Ekonomická komise doporučila rozpočet ke schválení, bude předloženo dne
25. 4. 2019 na jednání Akademického senátu LFP.
Na základě prezentace tajemnice fakulty byl kolegiem děkana schválen rozpočet na rok 2019 a
Výroční zpráva o hospodaření LFP za rok 2018.
Ad 5.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Rozvoj fakulty:
–

–

–

–

UniMeC – II. etapa. TDS a koordinátor BOZP 2 – veřejná zakázka vyhodnocena, běží lhůta pro podání
námitek; nebude‐li podána žádná námitka, předpoklad uzavření smlouvy se společností
Maximus stavební je začátek 5/2019. Zhotovitel stavby 2 – běží lhůta pro podání nabídek, průběžně
řešeny dotazy k zadávací dokumentaci (k tomuto okamžiku zatím 114 dotazů), aktuální lhůta pro
podání nabídek je 2. 5. 2019. Projektový management – ZD ve schvalovacím kolečku, předp. zahájení
v příštím týdnu.
ESF II. Dne 14. 4. 2019 proběhla finalizace celouniverzitního projektu ESF II a obou navazujících ERDF
II (Investiční podpora vzdělávání – vytvoření modelového výukového prostředí). Finále přípravy se
neobešlo bez napínavých chvilek, v závěru byla z přípravy vyloučena externí firma ILA, s.r.o., která na
psaní těchto projektů vyhrála minitendr a oddělení projektové podpory na RUK celou přípravu
dokončilo samostatně (pravděpodobně bude mít dohru). Pro LFP to znamenalo opakované kontroly,
opravy a hlídání zaslaných podkladů, které se, věříme, podařilo zdárně ohlídat (především část ERDF
II – Ing. Kočí).
HR II. Začíná příprava projektu Podpora kapacit II, která bude zaměřena především na Strategii
hodnocení výzkumných pracovníků a Open acces. Probíhají úvodní setkání (účast – Mgr.
Matoušková, Mgr. Rendla)
Ostatní projekty. Pokračuje realizace.

– PR a vnější vztahy:
–

–

Facultas nostra – dubnové číslo vyšlo 5. 4., obsahuje představení holdingu Nemocnice Plzeňského
kraje + představení nemocnic Stod a Klatovy. V příštím čísle Domažlice + Rokycany. Je třeba
rozhodnout kdo další, Severočeši? Který další přednosta? Kolegium navrhuje v dalším čísle představit
severočeské a jihočeské nemocnice, za přednosty pana MUDr. Štěpána Rusňáka, Ph.D., z Oční kliniky
LFP a FN.
Zahradní slavnost – nový formát, začátek již od 13 hodin pod heslem „S dětmi do práce“ – možnost
návštěvy některých ústavů (je třeba dohodnout kterých – Anatomie, Histologie, Chemie... pouze
ústavy v okolí PROCH), program pro děti, po 16. hodině pak plynule přejde v klasickou tematickou
(kostýmovou) Zahradní slavnost v režii studentů. Speciální bod programu: sníh (zajistila Ing. Karlová,
dojednává se přeprava ze zimního stadionu). KD souhlasí s návrhy, pan děkan věnuje studentům sud
piva.
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–

–
–

–

–
–

–
–
–

Den CŽV a Festival absolventů (+ Zlatá promoce) – proběhlo 13. 4. v Karolinu, za LFP účast doc.
Müllerová, doc. Štengl, doc. Čeledová, dr. Čevela, dr. Kotrba, dr. Bludovská, studijní oddělení (Mgr.
Novotný) a studenti.
Výroční zpráva – probíhá zpracování VZ o činnosti, budeme žádat AS o její schválení na zasedání
AS 6. června – rozešleme v předstihu dle pravidel AS).
Studentské spolky – rozpočet studentských spolků 2019 schválen – na základě žádostí studentských
spolků o finanční podporu (soupis akcí na rok 2019 + kalkulace nákladů). Ing. Karlová návrh rozpočtu
studentských spolků pro rok 2019, předložen a schválen doc. Müllerovou, Ing. Klečkovou i děkanem
fakulty.
Kontejnery na použité oblečení – prostřednictvím RUK přišla nabídka na jejich umístění někde u
fakulty. Firma Koutecký, část zisku věnují na charitu, včetně např. Klokánků. V případě souhlasu
dojednáme s technickým oddělením, zda je možné a kde. KD souhlasí.
Návrhy potisku triček na adaptační kurz 9. – 11. 9. 2019, přesné počty po přijímacích zkouškách 21. 6.
2019.
Propagační materiály Transplantační centrum FN Plzeň, pomoc s výrobou triček, čerpají z grantu.
Spolupráce BÍLÉ HADRY – připravovaná ukázková reklamní akce se studenty (ukázka plášťů s naším
logem) čekáme na termín od studentů.
Fakultní mikiny, proběhl výběr textilu – čekáme na ukázku potisku textu – CHARLES UNIVERSITY,
FACULTY OF MEDICINE PILSEN.
Zahradní slavnost – jakmile bude jasné téma od studentů – výroba či zajištění makety pro foto koutek.
Informace proděkanky o přípravě mezinárodní konference na půdě fakulty v roce 2020 (doc. Cendelín
– Mezinárodní společnost pro výzkum mozečku a ataxií). Záštitu převzal děkan fakulty.

Ad 6.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
– Projekty národní:
–
–
–
–
–

GAUK. Odeslány závěrečné zprávy. Uzavřeny smlouvy na 8 projektů realizovaných v roce 2019.
SVV. Podepsány dodatky smluv na SVV a SVK 2019.
IRP. Zahájeno čerpání z rozpočtu 2019.
GA ČR. Podáno celkem 5 standardních projektů, 2 juniorské, 1 mezinárodní a 1 EXPRO.
OPVVV. Standardní (tedy spíše velice nadstandardní) realizace projektů.

– Projekty mezinárodní:
–

Úspěšné získání projektu ERA CHAIR – Chaperon. Probíhá proces přípravy dokumentace pro
grantovou dohodu (Participant Portal). Vytvořena pracovní skupina. Jednotlivá podpůrná oddělení
(PO, PR, OMO, EO) průběžně informována. Přípravné kroky v projektu, předpokládaný začátek 1. 8.
2019 (projekt na 5 let).

– Plzeňský kraj – eDotace:
–

–
–

Individuální dotace OKHE 2019. Doc. Čeledová – podána žádost o dotaci na projekt
„Šafránkův pavilon a výročí narození prof. Šafránka“ (73 000 Kč – stolní kalendáře) – žádost byla
znovu podána k projednání (2. kolo).
Academic career in Pilsen. Dotace udělena, finance fakulta obdrží do konce května (600 000 Kč).
Probíhá podepsání smlouvy (povinná publicita!).
Juniorská univerzitní Plzeň. Dotace udělena, finance fakulta obdrží do konce května (150 000 Kč).
Probíhá podepsání smlouvy (povinná publicita!).

– Různé:
–

GaP. Proběhla aktualizace zadaných údajů, data budou využita pro Výroční zprávu UK 2018.
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–

Progres (institucionální podpora). Centrální přístup k externím službám (statistika, překlady,
proofreading) – návrh na vypsání výběrové řízení na služby statistika – KD souhlasí.

Ad 7.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů
– Zajištění přijímacího řízení – chybí cca 30 osob na dozory během přijímacího řízení – bude rozeslán
hromadný e‐mail s požadavkem na zajištění dozorů ze strany zaměstnanců fakulty, deadline do konce
dubna.
– Přijímací řízení proběhne dne 21. 6. 2019 (cca 2 900 uchazečů).
– Proděkan docent Zicha pověřen odvozem testů do Prahy (firma BT Praha).
Ad 8.) Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu LFP
– Elektronické volby do Akademického senátu LFP – připraveno, od září lze vyzkoušet.
– Na žádost studentů do programu jednání senátu zařazeno rozdělení na stáže v 6. ročníku – studenti
předloží návrh umístění na stáže.
Ad 9.) Různé
– Ředitel FN Plzeň pozval přítomné k oslavě 40. výročí výstavby Fakultní nemocnice na Lochotíně (dne 26.
4. 2019 v KD Šeříková – rockový koncert).

Termín dalšího zasedání kolegia děkana byl stanoven na 11. 6. 2019 v Zámecké Fořtovně
Metternich.

Zapsala: Olga Křišťálová

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