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
10. 3. 2020 | od 9:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.,
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Zicha,
CSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc.
MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Anna Malečková.
Omluveni:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., Hieu
Truong Hoang.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Referát – Ing. Marie Klečková

Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA, děkan fakulty
– Výstavba Unimec II. K dokončení realizace dostavby kampusu učinili rektor UK a děkan LF UK v Plzni
společné prohlášení, kterým UK deklaruje zajištění úvěrového ﬁnancování stavby. Toto Prohlášení o vzájemné podpoře při realizaci a dokončení společného záměru bylo projednáno AS LFP a postoupeno k dalšímu projednání k ekonomické komisi a Akademickému senátu UK.
– Kurikulum. Některým předmětům, které byly přesunuty do nižších ročníků, chybí návaznost na klinickou
medicínu ve vyšších ročnících – návrh opakovacích kurzů.
– COVID 19. Diskutována situace ohledně šíření nemoci COVID-19. Dle rozhodnutí ministra zdravotnictví
ČR a rektora UK se s okamžitou platností až do odvolání ruší na Lékařské fakultě v Plzni veškerá výuka
včetně zkoušek i veškerých stáží a praxí. Další kroky budou komunikovány napříč fakultou dle vývoje aktuální situace. Děkanem fakulty byla koordinujícím zástupcem za LFP jmenována profesorka Müllerová,
zástupce MUDr. Anna Malečková.
– Fakulta získala akreditaci pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství do r. 2030.
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Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Akreditace doktorských studijních programů. Akademický senát na zasedání 20. 2. 2020 schválil bez připomínek žádosti o akreditace (10 doktorských studijních programů), následně bude zasláno Vědecké radě ke
schválení per rollam. Kdy bude hotový zápis z AS? (zatím stále není na webu). Tři doktorské programy, kde
nebyly materiály včas předloženy (Patologie, Neurologie a psychiatrie, a ORL (?), budou předloženy Akademickému senátu ke schválení per rollam.
– Přijímací řízení – DSP II. Podmínky byly schváleny Akademickým senátem 20. 2. 2020, budou zadány do
SIS.
– Studentská vědecká konference, termín 28. 4. 2020, zahájení v Modré posluchárně v 8:30. Deadline pro aktivní účastníky 10. 3. 2020. Vyhlášení výsledků v 18:00, Saloon Roudná, raut, 2 hudební skupiny. Proděkan
prof. Třeška navrhuje zrušení společenského večera po skončení konference s náhradou společného setkání
v Modré posluchárně v jiném termínu. Dle vývoje epidemiologické situace řešen přesun konání SVOČ na
podzim. Rozhodnuto bude do 1. 4. 2020.
– Monograﬁe 2020 (rok vročení 2018). Z pěti možných kandidátů vybráno: Šeblová, Jana; Knor, Jiří; Škulec,
Roman; Vaňatka, Tomáš; Kobr, Jiří; Bradna, Jan; Doleček, Martin; Šrámek, Martin; Merhaut, Patrik; Málek,
Jiří; Pekara, Jaroslav; Zika, Jiří; Miko, Petr; Dudra, Ján: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2 vyd.
Praha: Grada Publishing, 2018. 479 s. Prof. Kobr osloven k přípravě podkladů (termín dodání do 14. 2. 2020).
Prof. Kobr se opakovaně na výzvu a nominaci neozval. Byla vybrána kniha: Farmakologie, nakladatelství
Grada, 2018, ISBN 978-80-247-5558-8, 1008 str., prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. a kol. (za LFP: doc. MUDr.
Václav Vyskočil, Ph.D.). Doc. Vyskočil již nominaci i knihu doručil, bude postoupeno na RUK. KD souhlasí
s nominací.
– Vědecko-pedagogické tituly. VR LFP, 16. 4. 2020, obhajoba řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr.
Vladimír Kališ, Ph.D. Od 1. 3. 2020 jmenována docentkou MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D. (patologie).
MUDr. Lenka Bartošíková, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Lékařská fyziologie, řízení zahájeno v 7/2019.
K 24. 2. 2020 zastaveno na vlastní žádost. Schválení komisí u nových řízení na VR LFP 13. 2. 2020: doc. Liška
(Chir.), doc. Moláček (Chir.), MUDr. Hauer (Stomatologie). VR UK, 27. 2. 2020, obhajoba řízení ke jmenování profesorem: doc. Daum, doc. Reischig – obě řízení schválená a postoupena na MŠMT, předpoklad
jmenování v červnu 2020.
– Dne 15. 5. 2020 navštíví prof. Třeška a doc. Vodička jihočeské nemocnice (České Budějovice, Strakonice,
Písek), ve kterých vykonávají praxi studenti 6. ročníku.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC. Zemní práce a zakládání pilotové základní desky pokračují. 6. 3. 2020 byla kvůli stavbě přerušena
dodávka vody do budovy UniMec I, z hygienických důvodů proto předem odvolána výuka. Intenzivně se
řeší otázka doﬁnancování stavby. S ﬁrmou Gemo a.s. pro jistotu prodloužen smluvní termín možnosti zastavení stavby. Jednání s primátorem a dalšími představiteli města Plzeň ohledně zajištění přístupové komunikace do nové budovy UniMec 2 z jižní strany, řešení problematiky severní přístupové cesty, kanalizačního sběrače. Informace o záměru fakulty/univerzity prodat některé ze svých nevyhovujících budov. 133 241
– Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program. MŠMT ze SR (děkanát, menza)
– žádost předána na RUK k podpisu a podání na MŠMT. ERDF II (simcentrum) – realizace pokračuje.
– PR a vnější vztahy.
–

Epidemie COVID 19: kontaktní osobou pro RUK za LFP – ustanovena prof. Müllerová, na webu fakulty
k této problematice zveřejněn dopis rektora, informace děkana, dále probíhá komunikace směrem k FN
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–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Plzeň, jako hlavnímu klinickému pracovišti, kde naši studenti praktikují, vyjednávání společného informační toku. Oslovení p. ředitele MUDr. Šimánka a náměstka pro LPP doc. Kasala. Do pracovní skupiny dále pozváni: prof. Pazdiora (krajský epidemiolog KHS a vedoucí ústavu epidemiologie LFP), za
infekční kliniku doc. Sedláček a za a ústav mikrobiologie RNDr. Fajfrlík, dále doc. Hrabák, MUDr. Švecová, proděkani pro studijní záležitosti v českém i angl. programu). Požadavek z RUK ke COVID 19 –
sledovat web fakulty www. lfp.cuni.cz, kde budou informace průběžně aktualizovány a upřesňovány.
Nadále platí nahlašování infekcí COVID 19 prostřednictvím webového formuláře
https://elius.lfp.cuni.cz/web/nahlaseni_karanteny.html.
Agentura Medicor Tutor – propagační natáčení a focení proběhlo úspěšně 24.–25. 2. 2020 za fakultu
zajišťovala Ing. Černíková pod vedením doc. Kuncové, poděkování patří všem ústavům a klinikám, kde
natáčení probíhalo.
Facultas nostra – příprava čísla na duben 2020 – rozhovor s prof. Pazdiorou + představení Ústavu epidemiologie.
Pohybem proti obezitě – účast fakulty na propagační akci RUK 4. 3. 2020 v Praze, poster, letáky, 3 studenti na stánku.
Příprava plesu LFP 2020 – konání v pátek 13. 3. 2020.
Příprava výroční zprávy o činnosti LFP – proběhl sběr dat do databáze, začnou se sbírat texty.
Plakáty v bufetu UniMeC – budou vyměněny za vizuály z kalendáře LFP 2020, k příležitosti výročí 75
let fakulty (již vytisknuto, v týdnu od 9. 3. 2020 instalace).
Časopis Forum – speciální číslo o ženách na UK – za LFP si vybrali Ing. Vištejnovou, poskytla rozhovor,
Ing. Kočí fotky. Z naší fakulty za UK pak představena prorektorka UK, prof. Králíčková. Nyní v tisku.
18. dubna 2020 RUK – Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů – za LFP zajišťuje program
Mgr. Novotný (studijní oddělení) a studenti.
Propagační předměty – PR předměty: 75. výročí fakulty, 60. výročí SVOČ, připravují se návrhy, tvoří se
rozpočet, pro SVK již vybrány (taška a bezpečnostní odrazka), zajišťuje se jejich výroba s logem fakulty,
dále objednány propisky na přijímací řízení v počtu 10 tisíc ks.
Podpora Oddělení pro vědu v přípravě SVK (večerní program, propagační předměty).
Umístění busty prof. Blahoše v budově UniMeC – problematické, jak z bezpečnostních, tak architektonických důvodů, je třeba zvážit jiné umístění.

Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině, doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen KD
– SVK 28. 4. 2020 – povinná pasivní účast pro studenty VL a ZL 3. a 4. ročníku – platí též pro studenty. GM a
DY, tj. bude zrušena výuka ve 3. a 4. ročníku těchto studijních programů?
– Nový tým a prezidentka ISMAP (Martha Sardeli, 4. ročník GM) – náměty studentů.
– Návrh na vytvoření e-learningového kurzu odborné latinské terminologie pro anglicky mluvící studenty.¨
– Koronavirus – dosud přijatá opatření, ohrožení termínů přijímacího řízení a jejich možné přesuny.
– Příprava vlastních propagačních materiálů LFP – videa a letáků v angličtině a němčině.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Aktuální počet zařazených lékařů k poslednímu dni roku 2019 je 851. 8 lékařů se nově zařadilo.
– K dnešnímu dni bylo vydáno 748 certiﬁkátů o absolvování základního kmene dle původních vzdělávacích
programů a na původní předtisky. Nyní se již všechny certiﬁkáty jak pro vzdělávací programy před novelou
67/2017, tak pro VP po novele budou tisknout dle vyhlášky 77/2018 na ministerstvem stanovené formuláře.
Tyto certiﬁkáty se budou odesílat k podpisu na MZČR, Odbor pro vědu a vzdělávání.
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– Ministerstvo požádalo fakulty o doplnění termínů pro zkoušky po základnách kmenech a to na měsíc červen v sedmi největších kmenech. Jedná se o krok pro zmínění tlaku na MZČR ze strany mladých lékařů.
Fakulty termíny dodaly a nyní se čeká na jejich schválení a zveřejnění. Je tak možnost, že se některé základní
kmeny budou v jarním termínu zkoušet na UK LFP i dvakrát.
– Dle úmluvy a jednohlasného schválení se fakulty řídí závazným pokynem Koordinační oborové rady a pro
jarní termíny zkoušek po kmeni roku 2020, přijímají přihlášky, z důvodu pozdního schválení a zveřejnění
termínů pro zkoušky, až do termínu 30 dnů před zkouškou. Nyní nově na prosbu MZČR se mohou zkoušky
zúčastnit všichni lékaři, kterým bylo do termínu zkoušky doručeno rozhodnutí o započtení praxe na neakreditovaném pracovišti. Vzhledem k tomu, že ministerstvo i tak nestíhá žádosti vyřizovat a doručovat lékařů, fakulty obdržely cestou KORu a děkanů seznamy lékařů, které mohou na zkoušky přijmout (za předpokladu, že vše ostatní, mimo uznání praxe na neakreditovaném pracovišti splňují a včas zaslali přihlášku
ke zkoušce).
– V prvním pololetí roku 2020 se na UK LFP již uskutečnilo ze vzdělávacích akcí: Kurz První pomoci; Kurz
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace; Kurz Radiační ochrany; Kurz Novinky v radiologii;
Předatestační kurz Novinky v infekčním lékařství. Připravuje se: Kurz Základy patologie; Kurz Radiační
ochrany pro aplikující odborníky; Předatestační kurz Klinická onkologie; Kurz Vaginální porodnické extrakční operace; Test na konci ortopedického kmene; Kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace; Prevence užívání návykových látek.
– Probíhá sběr přihlášek na atestační zkoušky pro jarní termíny. UK LFP bude organizovat na jaře atestační
zkoušky v 10. základních oborech.
– Dne 4. 3. 2020 proběhly první zkoušky po základním kmeni na UK LFP a to po chirurgickém kmeni. Ze
dvou přihlášených lékařů oba uspěli. V pondělí 9. 3. 2020 se na I. interní klinice uskuteční zkoušky po interním kmeni, pozváni jsou 4 přihlášení lékaři. Další kmeny budou následovat.
– Dne 21. 2. 2020 proběhlo setkání KOR a SOR v Brně, účast proděkanky a referentek oddělení. Vedení KORu
převzal prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., z brněnské lékařské fakulty.
– Byly stanoveny nové termíny (březen – červen) pro specializační kurzy: Radiační ochrana, kurz Základy
zdravotnické legislativy a kurz Prevence užívání návykových látek. Před konáním atestační zkoušky se
může zkoušený písemně vzdát lhůty (60 denní).
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021. Studenti se mohou
hlásit prostřednictvím online aplikace https://is.cuni.cz/webapps/ a zároveň doručují na zahraniční oddělení výpis studijním výsledků, potvrzení o znalosti cizího jazyka, životopis a motivační dopis. Studenti mají
na výběr z 29 partnerských univerzit, z nichž každá nabízí minimálně 2 místa. Přihlašování je možné od 17.
2. do 22. 3. 2020 (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4969-erasmus-vyberove-rizeni-na-studijni-pobyty-v-20202021.html).
– V rámci meziuniverzitních dohod jsou některými německými partnerskými univerzitami nabízena stipendia na měsíční letní jazykové kurzy němčiny. Zájemci o jazykový kurz podávali do 25. 2. 2020 své přihlášky
na zahraniční oddělení fakulty. Fakulty mohly nominovat 2 – 3 zájemce, přihlášky se stanoveným pořadím
byly postoupeny na Odbor zahraničních vztahů rektorátu. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o
přijetí (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5023-stipendijni-pobyty-letni-jazykove-kurzy-nemeckeho-jazyka2020.html).
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– Bakala Foundation nabízí stipendia pro studium v zahraničí. Nadace i letos podpoří nadané studenty
z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Prostřednictvím programu Scholarship nadace Bakala Foundation nabízí od roku
2010 stipendia talentovaným zájemcům o studium na prestižních zahraničních univerzitách. Stipendia jsou
určena pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří se dlouhodobé věnují svému oboru a vědí, jak
prvotřídní vzdělání do budoucna zúročit. Přihlášky do programu Scholarship je letos možné podávat do 20.
dubna prostřednictvím online formuláře na webu https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/ (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5052-stipendia-na-studium-v-zahranici-bakala-foundation.html).
– Od 3. 2. do 22. 3. 2020 je možné podávat žádosti do jarního kola Fondu mobility UK. Žádosti se podávají
prostřednictvím online aplikace: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword Žádosti již není
nutné tisknout, vše včetně příloh se odevzdává prostřednictvím online aplikace. Z FM UK jsou podporovány
následující aktivity: a) studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, b) účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí, c) krátkodobé vědecké nebo výzkumné
pobyty v zahraničí, d) studium zahraničních studentů na univerzitě, e) pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4993-fond-mobility-ukjarni-kolo-2020.html).
– Na základě setkání pana rektora s velvyslancem Portugalska J. E. panem Luísem de Almeida Sampaio, který
je úzce napojený na Univerzitu v Coimbře, nám byla doručena nabídka na zapojení do velmi prestižní asociace M8 Alliance (The M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies):
https://www.worldhealthsummit.org/m8-alliance.html . Jedná se o organizaci založenou v roce 2009, v níž
jsou zastoupeny univerzity s prestižními lékařskými fakultami. Portugalský velvyslanec nabídl, že může
pomoci lékařským fakultám, resp. UK, se do této organizace dostat. Dle pokynu pana rektora se nejpozději
do pátku 20. 3. 2020 máme vyjádřit, zda by naše fakulta měla o zapojení do M8 Alliance zájem. Prosím
kolegium o vyjádření.
Ad 7.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS LFP (omluven)
– Dubnový termín zasedání AS
– Návrh ekonomické a legistativní komise
Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní
–

–

–

–
–

GAUK: Čekáme na výsledky hodnocení 17. kola soutěže – podáno bylo 24 přihlášek nových projektů a
4 žádosti o pokračování. Výsledky budou známy pravděpodobně 11. 3. 2020, pokud budou schváleny
kolegiem rektora. Zpracováváme 4 závěrečné zprávy.
SVV: Do 11. kola soutěže 2020–2022 odesláno celkem 7 přihlášek – 1 konference a 6 studentských projektů. Všechny projekty GR UK schválila, včetně požadovaných ﬁnančních prostředků pro rok 2020
bylo na projekty SVV přiděleno 3 878 tis. Kč a 211 tis. Kč na pořádání 60. SVK.
GA ČR: Byly vyhlášeny veřejné soutěže pro podávání projektů standardních, juniorských, mezinárodních, EXPRO a soutěže na principu hodnocení Lead Agency termín pro podání ﬁnálních návrhů je 7. 4.
2020.
TA ČR: Do 1. kola veřejné soutěže programu KAPPA byly odeslány dva návrhy projektů – RNDr. Václavíkové – hlavní řešitel LFP a Ing. Vištejnové – hlavní řešitel VUT Brno.
Progres: V GaP byly aktualizovány přehledy účastníků programů a odevzdány rámcové přehledy vynaložených ﬁnančních prostředků za rok 2019. Předpokládaná souhrnná výše ﬁnančních prostředků (bez
boniﬁkací) činí 31 283 036 Kč.
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–

–

–
–
–

OP VVV běžící: Zpracování monitorovací zprávy projektu FIND. Přípravy a podávání podstatné investiční změny projektu FIND. Zpracování monitorovací zprávy projektu AMTMI. Zpracování připomínek
projektu NCLG I. Řešení ﬁnalizace projektu BBMRI I. Zpracování připomínek ZoR a ŽoP projektu eBiofyzika. Realizace projektů DSP a IP. Zpracování monitorovací zprávy projektu ESF I. Zahájení projektů ESF II, ERDF II. Zahájení projektů BBMRI II a NCLG II – zahájení přípravy VŘ na nákup plánovaných investičních přístrojů. Realizace projektu Mobility I.
AZV: dne 20. února 2020 byly zveřejněny výsledky soutěže MZ VES 2020. LFP získala 3 projekty v pozici
hlavní řešitel (dr. Bitar, doc. Moláček, prof. Verkhratsky) a 2 projekty v pozici spoluřešitel (doc. Liška,
prof. Štengl).
PRIMUS: Byla zpracována průběžná zpráva za rok 2019 a odevzdána v termínu do 28. 2. 2020.
UNCE: Byla zpracována průběžná zpráva za rok 2018-2019 a odevzdána v termínu do 28. 2. 2020.
Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – fáze realizace. BBMRI II – fáze realizace.

– Projekty mezinárodní
–

–

H2020: ERA CHAIR – Chaperon – ve fázi realizace. Podána (2/2020) projektová žádosti do Výzvy ERC
Consolidator Grant – hlavní řešitel doc. Liška – typ projektu v rámci H2020 podporující vynikající mladé
vědce, zároveň zažádáno o podporu RUK v maximální výši 100.000 Kč pro řešitele, kteří úspěšně podají
proposal. Biomonitoring – úprava a nastavení rozpočtu pro rok 2020. Noblestman (Ing. Vištejnová) –
přijetí notiﬁkace o neschválení proposalu. ARICE (prof. Topolčan) – čekáme na rozhodnutí EK.
Ostatní mezinárodní projekty: Výzva Inter Action USA (Ing. Polívka) – ve fázi realizace. Projektová
žádost Inter COST (prof. Filipovský, doc. Mlíková Seidlerová) – ve fázi hodnocení. Projekt Inter COST
(doc. Souček) – ve fázi realizace, odeslána průběžná zpráva. Projekt Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – schválen, čekáme na Rozhodnutí,
ve fázi podpisu smlouvy. Česko – Bavorsko – podána monitorovací zpráva č. 2, stále čekáme na připomínky, projekt postoupil do posledního roku realizace. Schválení projektu Mobility Rakousko (Nazilla
Navabi) – odstoupení z projektu – přijetí rozhodnutí MŠMT o odebrání podpory. Minigranty 4EU+ podány 3 projekty – prof. Štengl, Mgr. Holubová, prof. Khaled.

– DNS: DNS laboratorní materiál - nový proces od 1. 1. 2020 zkušebně v rámci projektů OPVVV, práce na
katalogu materiálu, zpracování zpětné vazby, řešení vzniklé problematiky
– Projekty pokusů: Platnost akreditace uživatelského zařízení skončila 26. 2. 2020, nová žádost o udělení
oprávnění k používání pokusných zvířat byla Ministerstvu zemědělství odeslána datovou schránkou 28. 11.
2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení, jehož rozhodnutí prozatím nemáme. Dle slov dr. Kleina je
situace tragická, pokusy o změnu legislativy byly neúspěšné. V tuto chvíli tedy nemáme platné oprávnění,
k novým projektům budeme dokládat čestné prohlášení o běžícím správním řízení. Dr. Klein připraví dopis
na Ministerstvo zemědělství ČR a požádá o jeho odeslání datovou zprávou za podpory vedení fakulty.
Ad 9.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
–
–
–

Proškolení zaměstnanců odpovědných za nebezpečné odpady.
Školení způsobilosti v elektrotechnice, příprava druhého termínu a nového kurzu e-learningu:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8454.
Výsledek kontroly požárních dveří – dveře sloužící jako požárně dělící konstrukce (především v atriu
BC) jsou zajištěny v otevřené poloze klínky. Zvyšuje se riziko šíření případného požáru. Situaci lze hodnotit jako přestupek na úseku požární ochrany, za který může HZS kraje jako státní požární dozor
udělit pokutu právnické osobě až 500 tis. Kč a fyzické osobě až 25 tis. Kč – viz přiložený článek – informační servis HZS. Návrhy: Opatření – určit osobu, ke každodenní opakované kontrole uzavření dveří
s cílem zamezit jejich nelegálnímu blokování v otevřené poloze. Určená osoba by byla oprávněna odebírat klíny držící protipožární dveře v otevřené poloze. Technické řešení – vybrat požární dveře, ke
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kterým by měla být zjištěna možnost i ﬁnanční náročnost montáže elektromagnetů k jejich legálnímu
držení v otevřené poloze. Elektromagnety napojené na elektrickou požární signalizaci (EPS) by umožnily (podle zjištění při kontrole zhruba u desatera dveří) jejich uzavření v případě vyhlášení požárního
poplachu ústřednou EPS. Zodpovídá: manažer BC centra, vedoucí PTO.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
–
–
–

–
–
–

Provedená kontrola výukových prostor a jejich AV vybavení za účelem hladkého zahájení výuky v letním semestru 2020.
Probíhá revize cen za plánované vybavení UNIMEC II. Jedná se o vybavení serverovny, datovou síť, wiﬁ
a kamery, telekomunikace a AV vybavení. Cílem je zpřesnit odhadované náklady pro danou kapitolu.
Proběhla dodatečná část implementace aplikace Medicalc pro Ústav sportovní medicíny. Cílový provozní model je server u nás a databáze Oracle sdílená na RUK. Tento provozní model je nákladově
optimální.
Aplikace pro Ústav farmakologie Medistar má za sebou pilotní provoz a je připraven k předání do ostrého provozu – k výuce.
Dohledový systém Nagios bude převeden na novější server. V tuto chvíli je v provozu jak původní, tak
nová instance. V cca polovině března předp. odstavení původního serveru.
V rámci projektu E-lerning byl sestaven návrh rozpočtu 2020. Dále je připraven seznam plánovaných
děl ve spolupráci s autory a předběžný harmonogram prací. Po schválení je možné zahájit tvorbu.

3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – veřejné zakázky / informační shrnutí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projektový manažer UNIMEC 2 – Probíhá hodnocení 3 nabídek.
AMTMI + nevysoutěžené položky z ESP ERDF + e-Biofyzika – Laboratorní materiál a chemikálie 072019 – Objednáno.
DSP ERDF – Laboratorní materiál a chemikálie 02-2020 – Probíhá hodnocení nabídek.
FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 03-2020 – Probíhá příjem nabídek.
DNS Tiskařské služby 02-2020 (sborníky na konferenci IAD) – Objednáno.
FIND – Vybavení laboratoře – Probíhá příjem nabídek.
Znalecký posudek na nemovitosti – Probíhá plnění.
DNS: ICT 01-2020 – Probíhá příjem nabídek.
DNS: Drogistické zboží 01-2020 – Objednáno.
DNS: Tonery a náplně 01-2020 – Objednáno.
DNS: Nábytek 01-2020 – Objednáno.
Fotoaparát pro stomatologickou kliniku – Probíhá hodnocení nabídek.

– V přípravě:
–
–
–

Kanalizační přípojka (projektování) – příprava ZD.
FIND – Přístrojové vybavení 3 – Příprava ZD.
Úprava projektové dokumentace k UNIMEC 2 – Příprava ZD.

4. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Studijní záležitosti / informační shrnutí
–

–
–

Změna opatření děkana č. 6/2019 – Pravidla pro rozdělování studentů 5. ročníku na stáže v 6. ročníku
– probíhá schvalování (zakomponování bodů za Studentskou pedagogickou a publikační činnost, vyjmutí nemocnice NH Hospital, a. s. – Hořovice, úprava přechodných ustanovení u návrhu studentem
vlastní stáže v jiné než smluvní nemocnici, zvýšení počtu intervalu přihlašování z 5 na 6 dní).
Opatření děkana č. 4/2020 – Poplatky spojené se studiem a s přijímacím řízením – podepsáno a vyvěšeno.
Opatření děkana o zavedení elektronických indexů – rozpracováno.
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–

Příprava šablon pro stanovisko děkana k odvolání uchazeče o studium v rámci přijímacího řízení (reakce na nejběžnější námitky odvolatelů) – rozpracováno.

5. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní záležitosti / informační shrnutí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opatření děkana o doplňkové činnosti – čeká na vyjádření.
Pronájmy místností mimo výuku (na základě § 20 odst. 2 zákona o VŠ a OR) a jiná doplňková činnost.
Opatření děkana o udělení záštity fakultou – čeká se (hotové, vydá se společně s opatřením děkana o
doplňkové činnosti).
Pravidla pro udělení záštity, podání žádosti a procesní zakotvení.
Jmenování komise pro hodnocení výuky – příprava dekretů – rozpracováno (k podpisu).
Opatření děkana ohledně patentového fondu – připraveno k vydání.
Opatření děkana – organizační řád děkanátu Lékařské fakulty UK v Plzni – čeká na vyjádření.
Opatření děkana ohledně cestovních náhrad – zpracováno, úprava posledních formulářů.
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví – řešena úprava platné registrace zdravotnického zařízení.
Příkaz děkana č. 3/2020 – Školení vedoucích zaměstnanců – podepsáno a vydáno.
Příkaz děkana č. 4/2020 – Podpora e-learningových kurzů a jejich tvorba – podepsáno a vydáno.
Opatření děkana o svěření výpočetní techniky a mobilních telefonů zaměstnancům Lékařské fakulty
v Plzni Univerzity Karlovy a pravidla pro používání sítě – revize ze strany CIT.
Disciplinární komise – čeká se na souhlas AS LFP s navrženými členy komise.
Opatření děkana č. 2/2020, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu – podepsáno
a vydáno.
Opatření děkana č. 3/2020 – Stanovení úrovně nepřímých nákladů pro rok 2020 – podepsáno a vydáno.

– smlouvy:
–
–
–
–
–
–
–
–

Smlouva o reklamě na ples LFP 2020_MARSH – podepsáno.
Deklarace o spolupráci s Akademií individuálních sportů Plzeňského kraje – připraveno k podpisu.
Probíhá hodnoticí komise na Pojišťovacího makléře UK – rozhodnutí o vyloučení a výběru dodavatele.
Smlouva o spolupráci Animalab s.r.o. – 11th SRCA – podepsáno.
Smlouvě o reklamě 2THETA – Ples LFP – podepsáno.
Darovací smlouva B. Braun – 60. SVK – podepsáno.
Darovací smlouva COLOPLAST – 60. SVK – podepsáno.
Smlouva o dílo SYSMEX Europe – smluvní výzkum – podepsáno.

6. Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
– Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

technické a materiální zabezpečení Dne otevřených dveří LFP,
instalace nově zakoupeného kancelářského nábytku v pracovnách a laboratoři,
údržba mobiliáře praktikáren SO04 před zahájením semestru,
provedena pravidelná roční revize záchytného systému SO01,02,04 servisní organizací,
technické a materiální zabezpečení Výroční konference BC,
provedena pravidelná roční revize CPU SO01, SO08 a kontrola NO,
zahájeno reklamační řízení č. 19/2020 – hliníkové dveře před posluchárnou,
provedeno zjištění škod na budovách po vichřici, předložení podkladů pojišťovně, zabezpečení poškozených částí, zajištění dodavatele opravy oplechování atik,
provedena servisní prohlídka a revize automatických únikových požárních dveří SO01 – servisní organizací,
spolupráce při kontrole všech požárních a únikových dveří ve všech budovách, odstranění drobných
závad,
technické zajištění Přípravného kurzu.

Univerzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň

8 / 10

Kolegium děkana LF UK v Plzni (4. 2. 2020)

– Děkanát
–
–

z důvodů opakovaného spouštění alarmu (planých poplachů) proběhla výměna zastaralých čidel v budově,
v místnosti serverů (prostory CIT) opravena klimatizace.

– Procháskův ústav
–

ve zkouškovém období provedena výměna hlučného zářivkového osvětlení v posluchárně. Vzhledem
k častým poruchám a nemožnosti dílčích oprav zastaralých svítidel bude v letních měsících provedena
kompletní výměna osvětlení (LED svítidla).

– Provozně technické oddělení
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

v součinnosti s Odborem správy infrastruktury města Plzně, byla provedena aktualizace energetické
statistiky k tvorbě a vyhodnocení Územní energetické koncepce města Plzně,
pro společnost qdq services, s.r.o., která zpracovává znalecký posudek vybraných nemovitostí LFP byly
zpracovány tyto podklady: Výpisy z katastru nemovitostí pro stavby a pozemky (včetně snímků katastrální mapy). K jednotlivým objektům – stavbám požadujeme dodat pasporty staveb. V případě, že
pasporty nejsou k dispozici, zaslat technické zprávy, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy a pohledy jednotlivých staveb. Žádáme o sdělení, jestli je projektová dokumentace k dispozici s upřesněním data vyhotovení. Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, případně ohlášení provedení stavebních úprav
v jednotlivých objektech. Evidenční karty k jednotlivým stavbám. Soupis provedených investic k jednotlivým stavbám. Soupis provedených oprav k jednotlivým stavbám. Fotodokumentaci jednotlivých
staveb, pokud je k dispozici. Starší zpracované znalecké posudky, pokud jsou k dispozici. Vyjádření,
zda jsou objekty památkově chráněné (zákon č. 201/1987 Sb. o státní památkové péči). Výčet a závěry
provedených průzkumů a rozborů, geologických, hydrogeologických, stavebně historických průzkumů,
pokud jsou k dispozici. Průkazy energetické náročnosti budov. Doklady o ochraně území (zákon č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Polohy staveb vzhledem k záplavovému území, eventuelně
poddolovanému území. Požadavky na asanace, demolice staveb. Úpravy staveb na možnost bezbariérových přístupů. Dendrologický průzkum, pokud je k dispozici. Fotodokumentace jednotlivých staveb,
pokud je k dispozici. Sdělení, zda se v jednotlivých objektech nacházejí samostatné technologické části.
V týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 bude provedeno místní detailní šetření všech budov se zástupci ﬁrmy.
zajištění podkladů pro centralizovaný nákup energií,
DNS – nábytek – veřejnou zakázku vyhrála společnost Moderní kancelář s.r.o.,
DNS – nábytek – další příprava speciﬁkace kancelářského nábytku na nové vyhlášení veřejné zakázky,
zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, rozvoz tonerů (DNS),
proběhla pravidelná revize zabezpečovacího zařízení v objektech: Karlovarská 48 (PRO, zvěřinec,
dílny), Lidická 1 (PAV, Chanos), 4 a 6,
probíhá školení řidičů,
zajištění víkendového provozu vrátnic v rámci Juniorské univerzity,
práce na zpracování nových Provozních řádů a příprava oznámení zaměstnancům UniMeC a BC o nutnosti striktního dodržování kódování a uzamykání ústavů a objektů vzhledem k nárůstu planých poplachů, vyvolaných zaměstnanci,
zajištění navýšení měsíční rezervované kapacity odběru elektrické energie pro potřebu stavby UniMeC
– II. etapa – instalace jeřábů (umístění mobilní trafostanice pod Modrou posluchárnou),
součinnost v souvislosti s provedením plánované přeložky vodovodu pro objekty BC a UniMeC v rámci
stavby UniMeC II (zajištění pitné i užitkové vody během odstávky, odkalení potrubí, kontrola všech
prostor po spuštění).

7. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Evidence pracovní doby:
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–
–
–
–

Probíhá komunikace s pracovišti ohledně evidence pracovní doby, zodpovídání dotazů.
Od února nutno schvalovat evidence pracovní doby nejpozději 1. pracovní den nového měsíce.
Od února spuštěn nový systém žádostí o dovolenou – elektronické žádanky přes WhoIs:
únor – přechodový měsíc – v elektronické evidenci jen některé žádanky, některé papírově,

– První zkušenosti:
–
–
–
–
–
–
–
–

vedoucí schvalují žádosti o dovolenou na únor po určeném termínu, tj. první pracovní den nového
měsíce – nutné dodržovat termíny pro zadání a schválení dovolených zaměstnanci a vedoucími,
časté chyby – pozdní schválení – komplikace s přenosem do mezd a tím pádem jejich výpočtem,
v den dovolené vykázána práce – nutno upravit,
z důvodu velkého počtu dovolenek zadávaných OMO z papírových žádanek nutné zkontrolovat evidenci pracovní doby za únor, aby nebyl překryv práce a dovolené ve stejný den,
po uzavření mezd OMO bude pracoviště znovu kontaktovat a rozešle e-mail s upozorněním na časté
chyby.
Dovolenky za březen budou přijímány jen v režimu elektronických žádanek, ale z pracoviště bude vyžadována ještě i „čárkovaná“ docházka pro kontrolu.
Uzavřeno shromažďování žádostí o Unišeky – podáno 355 žádostí, 30 žádostí ještě otevřených.
Vydáno opatření o sociálním fondu č. 2/2020, upraveny podmínky pro Unišeky: Nově mají nárok jen
zaměstnanci s pracovní smlouvou a úvazek 0,5 a větším (dosud bylo možné i na DPČ). Pracovní poměr
trval nepřetržitě po celé rozhodné období = předchozí kalendářní rok. Zaměstnanec je v době podání
žádosti a v době výplaty příspěvku stále v platném pracovním poměru a zároveň není ve výpovědní
době. Výše příspěvku se nemění, je 3.000 Kč. Poukázky budou vydávány osobně na pokladně ekonomického oddělení Fakulty od 16. do 31. března. Od 1. 3. 2020 změna výše příspěvku na životní pojištění
nebo penzijní připojištění na 1.000 Kč (dříve výše 2.000 Kč).

– Probíhá roční zúčtování daní – ve mzdě za březen (v dubnu) bude vyplaceno zaměstnancům, kteří o zúčtování požádali.
8. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí a ke schválení
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ukončeno účtování roku 2019.
Detaily hospodaření prezentovány na zasedání AS LFP 20. 2. 2020.
Zpracování statistik pro UK a MŠMT.
Zpracovávání tabulkové části Výroční zprávy o hospodaření 2019 v 03/2020.
Příprava kalkulací dopadu doﬁnancování kampusu UnimeC II. etapa.
Příprava podkladů pro nového kvestora UK – Prohlášení o spolupráci, číselné podklady.
Informace o ﬁnančním dopadu zrušení 10. jubilejního plesu LFP, žádost o vyjádření kolegia děkana
k vracení vstupného.
Rozbor materiálu pojem Akademický pracovník na UK – podněty ze strany LFP.
Rozbor materiálu ke Dnům osobního rozvoje – podněty ze strany LFP.

Další jednání KD proběhne dne 7. 4. 2020 od 13 na ORAK.

Zapsala: Olga Křišťálová

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