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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
15. 12. 2020
od 13:00 (online)
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ing. Marie Klečková, prof. MUDr.
Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, 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, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
6. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
7. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
8. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
–
–
–
–
–

Asociace děkanů ČR a její snažení v době kovidu.
Výuka a dobrovolnická činnost po ukončení pracovní povinnosti.
Nerespektování protiepidemických opatření studenty LF UK v Plzni.
Starý a nový děkanát.
Zpráva z RKR 14. 12. 2020.

Ad 2.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Termíny jednání AS LFP na jaře 2021 jsou 18. 2., 22. 4. a 24. 6. 2021.
– Všechny Senátem schválené body per roll. za podzim 2020 jsou vyvěšené na webu LF.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Po auditu a kompletaci všech složek SV a kontrole počtu školenců dle evidence Ministerstva zdravotnictví
EZP je aktuální počet zařazených lékařů na UK LFP k 1.1.2020 1112 školenců. 149 lékařů se nově zařadilo a 55
ukončilo specializaci pod UK LFP.
– K 10. 12. 2020 bylo vydáno celkem 831 certifikátů o absolvování základního kmene, z toho 56 po úspěšně složené zkoušce po základním kmeni.
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– Statistika za rok 2020: V roce 2020 se u nás uskutečnily atestační zkoušky v 16 oborech v celkovém počtu
188 přihlášených. 34 lékařů se omluvilo, ze 154 pozvaných úspěšně odatestovalo 149 lékařů a 5 neuspělo.
Zkoušek po základním kmeni se uskutečnilo celkem 21 ve 13. kmenech. Z 63 pozvaných lékařů úspěšně kmen
dokončilo 58 lékařů a 5 bude zkoušku opakovat. Vzdělávací akce proběhly v 15 kurzech s celkovým počtem
324 posluchačů.
– Finanční rekapitulace za rok 2020: Za účast na zkouškách a vzdělávacích akcích, za organizaci těchto akcí a
za garantování základních oborů a kurzů byly za letošní rok vyplaceny odměny ve výši 2,34 mil Kč.
– Oddělení specializačního vzdělávání připravuje v rámci plánování organizace zkoušek a vzdělávacích akcí
pro rok 2021 úpravu, a to jak ve smyslu vlastního organizačního zajištění (větší účast pracovníků kmenových
pracovišť), tak ve smyslu návrhu odměňování sekretariátů klinik a ústavů či dalších zapojených osob, které
v daném roce budou specializační akce po organizační stránce zajišťovat.
– V říjnu 2020 vstoupila v platnost Vyhláška 397/2020 Sb., která umožňuje započítat praxi v rámci základních
kmenů všem lékařům, kteří praxi absolvovali na pracovištích, která následně obdržela akreditaci pro základní kmeny dle novely zákona 67/2017. (Tzv. ,,Hromadný pardon“) Na základě této vyhlášky již lékaři nemusí
žádat o udělení výjimky MZČR a praxe se jim do základních kmenů automaticky počítá.
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC: Stavba pokračuje k naší spokojenosti, buduje se poslední 6.NP, řešíme problémy se zpracovatelem
PD – pozdní odevzdávání, chyby PD apod. Program 133 241 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program MŠMT ze SR. Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, podepsána smlouva se
zhotovitelem a TDS a k 11. 12. Předáno staveniště a zahájeny práce. Stále čekáme na registraci akce na část
vybavení UniMeC II z programu 133240. Dokončujeme specifikace na vybavení, na jaře 2021 bychom měli
postupně soutěžit.
– PR a vnější vztahy: Časopis Facultas nostra 12/2020 – v tisku. Virtuální prohlídka fakulty – je dodaný virtuální model, nyní probíhá editace z naší strany – doplňování popisků apod. 27. 1. 20201 Den otevřených dveří
– pravděpodobně online – součinnost se studijním oddělením, příprava online programu. Tiskové zprávy:
Akce Na Karlovku online, zahájení Juniorské univerzity LFP. Congroo akce UK, využijí zdrojů Na Karlovku.
Vytištěná PF 2021 + elektronická verze PF, předání a rozeslání členům kolégia tento týden. Vánoční dárky pro
kolegium děkana a vedoucí jednotlivých ústavů v podobě adventního čokoládového kalendáře, distribuce
tento týden. E-shop objednávka fakultních mikin + ve stejném designu fakultní čepice, odznaky atd.
Ad 5.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině
– Centrum pomoci studentům – hledání vhodného dočasného sídla, o psychologické poradenství ve formátu
online není téměř žádný zájem, studenti preferují osobní konzultace, velký zájem o kurzy, workshopy a semináře, z dotazníkového šetření vyplynulo, že studenti o Centru vědí málo, webová stránka bude dokončena
a rozšířena a studenti budou dostávat 1x měsíčně informaci o aktivitách Centra e-mailem.
– Charitativní akce studentů v paralelních programech v aj. – předání dárků pro děti Pediatrické klinice FN,
ostatní akce odsunuty kvůli COVID-19.
– Setrvalý zájem zahraničních agentur o smlouvu s LFP – Čína, Indie, Polsko, Chorvatsko.
– Studenti v aj pravidelně informováni o epidemiologických opatřeních v ČR e-mailem.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– IP 2021 a PPSŘ 2022–2025. Aktivity IP 2021 i PPSŘ 2022–2025 byly po doporučených úpravách ze strany
UK schváleny.
– GA UK. Aplikace otevřena pro podávání žádostí o pokračování projektů v roce 2021, fakultní termín 18.
1. 2021. Podáno 18 nových projektů, které byly zkontrolovány ze strany Grantové agentury UK a předány
k hodnocení zpravodajům.
– SVV. Novela VŠ zákona (která mj. kalkulovala se zrušením SVV) nebyla dosud v Parlamentu schválena.
Proto projekty a konference realizované z prostředků SVV, budou pokračovat i v roce 2021. Příprava dílčích zpráv o realizaci za rok 2020.
– GA ČR. Byly vyhlášeny výsledky soutěže Standardních a mezinárodních projektů. Žádný nový standardní projekt nebyl doporučen k financování. Doporučen byl 1 projekt mezinárodní (dr. Vladimíra Mouli-
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sová) – čekáme na hodnocení německé agentury DFG. GA ČR zveřejnila výzvu k nominacím na členy
hodnotících panelů – odeslána nominace doc. Kuncové. Do Kontrolní rady GA ČR byla nominována
prof. Müllerová.
– OP VVV – u všech projektů analýza rizik v souvislosti s Covidem. Běžící: Realizace projektu FIND –
schválena 5. ZoR, 6. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – schválena 5. ZoR, 6. ŽoP. Stále řešeny finální
připomínky k ukončení projektu BBMRI I. Realizace projektu eBiofyzika – připravujeme 7. zprávu o realizaci. Realizace DSP čekáme na schválení žádosti o prodloužení projektu DSP v návaznosti na koronavirovou situaci, podána 7. ZOR, 8. ŽOP. Realizace projektu ESF I – 13. ZOR a ŽOP, čekáme na připomínky
ŘO. Realizace projektu ESF II – odevzdána 2. ZoR, ŽoP na RUK. Realizace projektu ERDF II. BBMRI II
(vyhlášena VZ) a NCLG II – příprava 2. monitorovací zprávy. Řešení změn projektu Mobility II – prodloužení projektu o rok z epidemiologických důvodů. Realizace START – 8 podaných projektů je schváleno
z formálního hlediska, čekáme na vyhodnocení věcné náplně.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – finalizace čerpání 2020, příprava průběžných zpráv. BBMRI II – finalizace čerpání 2020, příprava průběžných zpráv. U obou projektů příprava podkladů pro
pokračující projekty na období 2023–2029 – plánované investice pro obnovu stávající infrastruktury, personální zajištění.
– AZV: Probíhá podpis dodatků na základě schválených žádostí o změnu. AZV 17-30748A prof. Pešek žádost
o prodloužení projektu o rok z důvodu epidemiologické situace, schváleno. AZV 17-31777A dr. Němcová
žádost o prodloužení projektu o rok z důvodu epidemiologické situace, schváleno. AZV NU20J-05-00033
dr. Bitar žádost o změnu spoluřešitele z VFU Brno, schváleno. Byly zveřejněny pokyny pro vypracování
dílčích zpráv (termín odevzdání 25. 1. 2021) a závěrečných zpráv (termín odevzdání 1. 2. 2021) za rok 2020,
probíhá příprava podkladů.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – řešení projektu, příprava finální monitorovací zprávy. ARICE (Twinning – prof.
Topolčan) – podepsána konsorciální dohoda, příprava na zapojení do projektu. Projekt VASKULUS
(prof. Ferda) – podána projektová žádost – předpoklad zveřejnění výsledků 12/2020. Chaperon v realizaci – práce na vykázání prvního reportovacího období.
– Ostatní mezinárodní projekty: Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty
(prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – v realizaci, příprava průběžné zprávy. Česko – Bavorsko: Porodnictví
2.0 (doc. Kališ) – v realizaci, příprava na závěrečnou zprávu o realizaci, příprava pokračujícího projektu.
Česko – Bavorsko: spolupráce s Mgr. Holubovou na přípravě projektu „Bavorsko-česká imunoonkologická asociace“, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg, termín podání projektu – leden 2021. 4EU+
Vzdělávací projekty – v realizaci (Prof. Štengl, Prof. Khaled). EHA (European Hematology asociation)
– příprava proposalu výzkumného projektu – řešitelka Mgr. Monika Holubová. COST.EU – proběhlo přistoupení do consorcia proposalu 2 akcí. Hlavní řešitelé prof. Ondřej Topolčan, RNDr. Marie Karlíková,
čekáme na hodnocení. Inter Action – Ing. Polívka – příprava 1. monitorovací zprávy. Inter COST – doc.
Souček – příprava průběžné zprávy, oponentního řízení.
– Aplikace GAP: probíhá aktualizace dat a doplnění projektů se začátkem realizace 2020.
Ad 7.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– vyhledávání a uložení archiválií;
– příprava a svoz nebezpečného odpadu;
– školení členů požární hlídky korespondenční formou
2. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření děkana:
– Opatření děkana č. 20/2020 k provedení a zpracování inventarizace pro rok 2020 – vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 21/2020 o podrobnostech hybridního zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni
– vyvěšeno.
– Smlouvy:
– Kupní smlouva na dodání výpočetní techniky Nadační fonf_IT_People – podepsáno.
– Dílčí specifikace k rámcové servisní smlouvě RICOH – podepsáno.
– Různé:
– Řešení situace ohledně nedodržování podmínek spolupráce dle smlouvy s VPÚ DECO Praha a.s. (proUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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3.

4.
–

–

–

5.

6.

jekční práce dostavba kampusu ve všech stupních provedení).
– Agenda schvalování smluv na výstavbu Děkanátu a menzy (AS LFP, AS UK, SR).
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– Výstavba menzy a děkanátu – zhotovitel stavby – Smlouva podepsána.
– Výstavba menzy a děkanátu – koordinátor TDS a BOZP – Smlouva podepsána.
– LFP – Administrátor VZ 133 240 – Probíhá podpis smlouvy.
– BBMRI – Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku (LN2)
– Probíhá hodnocení nabídek.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– dokončeny kompletní malířské práce 1NP SO02 (BC – zvěřinec) – operační sály, chodby a technické místnosti prostory s chovnými kotci budou ošetřeny omyvatelným nátěrem počátkem roku 2021;
– byla dokončena instalace zařízení MaR pro hlídání spotřeby vody a havarijních stavů všech objektů, zařízení bude v případě havarijního úniku vody informovat pověřené osoby.
Provozně technické oddělení:
– v PRO – Ústav lékařské chemie a biochemie započaty stavební práce na pracovně pro dva nové zaměstnance. V současné době probíhají práce na elektroinstalaci, včetně osvětlení. Do konce roku 2020 demontováno plynové potrubí. Stavební začišťovací práce, výmalba, položení nové podlahové krytiny a
vybavení kancelářským nábytkem leden 2021
Děkanát:
– stav řešení havárie římsy – dokončena oprava krovu a nové římsy, do 18. 12. 2020 budou dokončeny klempířské práce na střešní krytině a sámovém žlabu
– od 4. 1. 2021 bude následovat úprava povrchu a finalizace vnější fasády (dle klimatických podmínek)
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Nařízení čerpání dovolené. Byla provedena rekapitulace zůstatků dovolených zaměstnanců fakulty po
uzávěrce měsíce listopadu. Zaměstnancům se zůstatkem vyšším než 15 dní bylo nařízeno čerpání dovolené v délce 5 pracovních dní. Ostatní zaměstnanci mohli čerpat dovolenou dle dohody se svými nadřízenými. Zůstatky dovolených přesto u mnoha zaměstnanců budou. Zaměstnanci budou muset vyplnit
formulář Zdůvodnění zůstatku dovolené a tuto ideálně dočerpat v prvním pololetí 2021.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí a schválení rozdělení výsledku hospodaření 2019
– Průběžné hospodaření k 31. 10. 2020 dovolilo vyplacení odměn s listopadovou mzdou na všech pracovištích LFP.
– Předpokládaný příděl do fondů k 31. 12. 2020 (dle vývoje reálných nákladových položek) 30–40 mil. Kč
jako dofinancování chybějící části zdrojů, což snižuje nároky na budoucí úvěr či jinou formu dofinancování.
– Žádost o schválení návrhu na rozdělení VH 2019 do FRIM fakulty (viz příloha, bude využito na stavební
výdaje 2021), žádám kolegium děkana o schválení předloženého návrhu a předsedu AS LFP o schválení
akademickým senátem LFP do 20. 12. 2020 – nutno zaúčtovat. Kolegium děkana schválilo rozdělení VH
2019 do FRIM fakulty.

Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– OP VVV Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, výzva č. 53 – příprava realizace aktivity
3-LFP-Mnich – výjezd junior výzkumného pracovníka na 7měsíční stáž na Ludwig-Maximilians-Universität
München se začátkem v lednu 2021. Zajištěno výběrové řízení (vybrána Ing. Iva Machová, Ph.D.), uzavření
memoranda o spolupráci se zahraniční univerzitou, příprava veškeré dokumentace vyžadované pravidly projektu ve spolupráci s OMO a PIO, příprava realizace samotné mobility ve spolupráci s EO (cestovní příkaz,
apod.).
– Obdrželi jsme pozvánku na webinář věnovaný zájemcům o podporu výzkumných pobytů na vysokých školách či výzkumných centrech ve Francii. Na webináři určeném studentům všech doktorských studijních programů přestaví francouzští kolegové loni spuštěný stipendijní program mezi Českou republikou a Francií,
též zvaný „Barrande Fellowship Programme“, a nabídnou informace, rady a doporučení, o které by žadatelé
o toto stipendium neměli přijít. Akci pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Domem zahraUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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niční spolupráce v úterý 15. prosince 2020 od 11:00 do 12:00. Nový ročník česko-francouzského výměnného
stipendijního programu pro doktorandy zahájí úvodním slovem velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre
a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova. (http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5490-informacni-webinar-pro-zadatele-o-stipendium-barrande-fellowships.html)
– Byla vyhlášena výzva Fondu strategických partnerství pro rok 2021. Návrhy projektů lze ve stanovené formě
a termínech odevzdávat na Oddělení zahraničních styků. Fond podporuje aktivity s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství, např. online přednášku, kurzy a konference, příprava společného vědeckého projektu, příprava mezinárodních studijních programů, atd. Otevření
výzvy 25. listopadu 2020. Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni: 15. ledna 2021. Termín pro podání
návrhů na RUK 31. ledna 2021. Vyrozumění úspěšných řešitelů 26. února 2021. Realizace aktivit vč. vyúčtování 30. listopadu 2021. Seznam strategických partnerů, detailní popis výzvy a formuláře dostupné na webu
fakulty: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5477-fond-pro-podporu-strategickych-partnerstvi-vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-pro-rok-2021.html.
Další zasedání Kolegia děkana proběhne dne 12. ledna 2021 od 13:00 hod, forma kolegia bude upřesněna.
Zapsala: Olga Křišťálová

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