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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
12. 1. 2021
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., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., prof. MUDr.
Vladislav Třeška, DrSc.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení
3. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
4. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
5. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
6. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
7. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
8. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině, doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
9. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
10. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
11. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Přijetí u JM.
– Pracovní povinnost studentů.
– Vakcinace proti Covid-19.
Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Vědecko-pedagogické tituly: VR LFP 10. 12. 2020 – hybridní zasedání vědecké rady LFP, vše proběhlo bez
problémů i díky velké podpoře oddělení CIT, projednány 2 řízení ke jmenování profesorem: doc. Bernat
(Kardiologická klinika LFP), doc. Kučera (Ústav farmakologie a toxikologie LFP), obě řízení jsou zařazena na
jednání kolegia rektora konaného dne 18. 2. 2021. Další termín zasedání VR LFP bude oznámen s ohledem na
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vývoj pandemie v ČR. Na vědecké radě 15. 12. 2020 byli jmenováni noví profesoři: prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
(Klinika zobrazovacích metod LFP), prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika
LFP), prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (Chirurgická klinika), prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (Chirurgická
klinika). Dále byli od 15. 12. 2020 jmenováni novými profesory: prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (KARIM LFP),
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (Biomedicínské centrum LFP) – ti vykonali řízení na jiných fakultách UK.
– DSP II 2020/2021 – přijímací řízení do 6 studijních programů (tzv. 2. kolo). Přihlášeno celkem 5 uchazečů,
z toho 2 zahraniční (Indie, Egypt). Probíhají přijímací pohovory. Nástup ke studiu od 1. 3. 2021.
– Doktorský studijní program: Přijímací řízení – akademický rok 2021/2022. Podávání přihlášek od 1. 1. do 30.
4. 2021. Otevřeno celkem 17 studijních programů, z toho 14 zároveň v anglickém a českém jazyce, vypsáno
celkem 82 témat.
– Akreditace: Všechny žádosti o akreditace doktorských studijních programů podané v roce 2020 byly schválené.
Studijní program

Garant programu

Fyziologie a patologická fyziologie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, Ph.D.

14. 10. 2025
16. 12. 2025
14. 10. 2025

(probíhá jednání o
jmenování nového garanta z důvodu ukončení pracovního poměru
doc. Kmoníčkové na LFP)

14. 10. 2025

doc. MUDr. Jiří Vevera, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, CSc.
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

16. 12. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025
14. 10. 2025

Lékařská farmakologie
Neurologie a psychiatrie
Ortopedie
Patologie
Sociální lékařství
Pediatrie
Stomatologie
Vnitřní nemoci
Zobrazovací metody v lékařství

Platnost do:

– Kardiovaskulární vědy – společný doktorský program pro 3. LF, 2. LF a LFP – nově zájem o rozšíření akreditace o 1. LF UK. Bude projednáno na Akademickém senátu a Vědecké radě LFP. Doktorský studijní program
Anatomie, histologie a embryologie – zahájena jednání o rozšíření akreditace o 2. LF UK. Žádost o akreditaci
řízení ke jmenování profesorem v oboru Lékařská fyziologie byla schválena MŠMT, platnost do 11. 12. 2030.
Ad 3.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda AS
– Doplňkové volby do AS UK za studenty.
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K poslednímu dni roku 2020 bylo na UK LFP zařazeno 1.159 školenců. V roce 2020 přistoupilo 154 lékařů
k atestační zkoušce a 63 lékařů ke zkoušce po základním kmeni.
– Byly schváleny a zveřejněny termíny atestačních zkoušek a zkoušek po základním kmeni pro rok 2021. Na UK
LFP proběhnou atestační zkoušky ve 13. oborech.
– Alergologie a klinická imunologie, dětská neurologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, infekční lékařství, nefrologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, soudní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie.
– Dne 4. 12. 2020 obdržely lékařské fakulty cestou Koordinační oborové rady z MZČR výklady bodů zákona
95/2204 Sb. Především se jedná o úpravu a vyjasnění možnosti zařazení do nástavbového oboru. Je nepřípustné, aby byl lékař souběžně zařazen do základního oboru a nástavbového oboru specializačního vzdělávání. Minimální výše úvazku pro započítání do specializační přípravy na každém pracovišti musí být 0,5.
– Vyhláškou MZČR 397/2020 Sb. ze dne 2. 10. 2020 se § 3 upravují požadavky na akreditaci pracovišť. Pokud
pracoviště byla ke dni 30. 7. 2017 akreditovaným zařízením pro Vzdělávací programy platné před nabytím
účinnosti vyhlášky 221/2018 a nejpozději do 2. 10. 2020 si podala žádost o udělení akreditace pro vzdělání
dle vyhlášky 221/2018, považují se za pracoviště akreditovaná dle vyhlášky 221/2018. Touto vyhláškou tedy
odpadá povinnost lékařů žádat MZČR o udělení výjimky a započítání vykonané praxe do základních kmenů,
splňuje-li pracoviště výkonu jejich praxe danou vyhlášku.
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– Předsednickou fakultou v roce 2021 bude 2. LF UK a předsedou Koordinační oborové rady pan proděkan prof.
MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
– Dne 5. 2. 2021 se formou Zoom/Teams uskuteční konference KOR a referentek SV (včetně pana náměstka
prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc., FCMA, a ředitele Mgr. Podhrázkého), následovaná videokonferencí pro předsedy SOR tentýž den.
Ad 5.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Epidemiologická situace na stomatologické klinice.
– Výuka na stomatologické klinice.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– V listopadu 2020 bylo otevřeno podávání žádostí do podzimního kola programu POINT – Podpora internacionalizace na UK. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Za LF UK
v Plzni byla podaná jedna žádost o podporu letní školy. Výsledky z podzimního kola POINT 2020-2022 bude
kolegium rektora schvalovat v pondělí 11. 1. 2021.
– Ve spolupráci s OMO probíhají finální přípravy na příjezd zahraničního post-doca, dr. Phanindra Babu Kasi,
vybraného v rámci 13. výzvy Fondu post-doc, především vízové náležitosti. Očekávané datum nástupu pracovníka na fakultu je 11. 1. 2021. Pracovník bude působit na Ústavu lékařské chemie a biochemie pod vedením
dr. Jany Kolaji Dobré.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– UniMeC: Stavba pokračuje ke spokojenosti, buduje se poslední 6.NP, řešíme problémy se zpracovatelem
projektové dokumentace – pozdní odevzdávání, chyby, apod. Ve spodních podlažích se vyzdívá, instaluje se
vzduchotechnika, kanalizace, okna atd. 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. Skelet prvního podlaží menzy je hotov. Stále čekáme
na registraci akce na část vybavení UniMeC II z programu 133 240; 21. 12. 2020 poslalo ministerstvo výzvu
k doplnění, 8. 1. 2021 vypravena odpověď na prorektora Hálu. Dokončujeme specifikaci na vybavení, na jaře
2021 bychom měli postupně soutěžit.
– PR: Den otevřených dveří 27. 1. 2021 – proběhne online, organizuje studijní oddělení, podpora PR odd. Budou
se natáčet profily studentských spolků, do programu budou zahrnuta již natočená videa o fakultě a virtuální 3D prohlídka. Paměti prof. Kiliana – autor je sepsal na popud pana děkana, nyní PR pomáhá s produkcí
(fotky, korektury, tisk) – pravděpodobně přes nakladatelství Karolinum. Zahraniční studijní oddělení – je
v plánu vytvoření informačního letáku, také propagačního videa (rozhovory se zahraničními studenty) – po
dohodě s doc. Kuncovou, z jejich IRP. Facultas nostra – poslední nasmlouvané číslo je únor 2021, nutno obnovit smlouvu.
Ad 8.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině, doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
– Příprava propagačních materiálů pro paralelní magisterské studijní programy v angličtině.
– Přijímací řízení 2021/2022.
Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– PROGRES. Probíhá evidence účastníků Programů Q37, Q38 a Q39 za rok 2020.
– IP 2021 a PPSŘ 2022–2025. Aktivity IP 2021 i PPSŘ 2022–2025 byly po doporučených úpravách ze strany
UK schváleny.
– IP 2020. Realizace aktivit IP 2020 může být prodloužena až do roku 2021. Vyhodnocení části B (vnitřní
soutěže) proběhne v únoru, část A (Institucionální plán) v dubnu. Fakultní termíny: pro část B – 31. 1.
2021, pro část A – 30. 4. 2021. Zpracováváme formuláře pro část B.
– GA UK. Probíhá zpracování výročních zpráv 2020 a žádostí o pokračování v roce 2021, fakultní termín 18.
1. 2021. Celkem žádáme o pokračování 11 projektů.
– SVV. Zpracování dílčích zpráv o realizaci za rok 2020, fakultní termín 31. 1. 2021, rektorátní 12. 2. 2021.
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– GA ČR. Byly vyhlášeny výsledky soutěže mezinárodních projektů. Žádný nový projekt na LFP nebyl doporučen k financování. Probíhá zpracování dílčích zpráv za rok 2020, termín odeslání je 18. 1. 2021.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND. Realizace projektu AMTMI. Stále řešeny finální připomínky
k ukončení projektu BBMRI I. Realizace projektu eBiofyzika – připravujeme 7. zprávu o realizaci. Realizace DSP, byla schválena žádost o prodloužení realizace o 1 rok (do 30. 9. 2022). Realizace projektu
ESF I – 13. ZOR a ŽOP, čekáme na připomínky ŘO. Realizace projektu ESF II – řešení připomínek ke 2.
ŽoP. Realizace projektu ERDF II. BBMRI II (vyhlášena VZ) a NCLG II – práce na 2. monitorovací zprávě
a připomínkách. 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 zpracování dílčích zpráv za rok 2020 (8× LFP hlavní řešitel, 3× LFP spoluřešitel) a závěrečných zpráv (1× LFP hlavní řešitel, 1× LFP spoluřešitel).
– UNCE. Probíhá zpracování dílčí zprávy za rok 2020 (prof. V. Liška).
– PRIMUS. Probíhá zpracování dílčí zprávy za rok 2020. Projekt na základě žádosti dr. Blahny prodloužen
o 1 rok (z důvodu epidemiologické situace nemohly být v řádném termínu dokončeny slíbené výstupy).
– Plzeňský kraj.Probíhá zpracování vyúčtování dotace PK na projekty Juniorská univerzita a Academic
career.
– Projekty mezinárodní: H2020.
– Biomonitoring – ukončení řešení projektu, příprava finální monitorovací zprávy.
– ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, nastavení roku 2021.
– Projekt VASKULUS (prof. Ferda) – projekt nepřijat k financování.
– Chaperon v realizaci – podán report za první monitorovací 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 (prof. Kališ) – ukončena realizace, příprava na závěrečnou zprávu o
realizaci. Příprava pokračujícího projektu Porodnictví 2.0 – v jednání žádost o podání projektu – 10%
spoluúčast fakulty + nákup výukového modelu (možnosti hrazení z jiných zdrojů).
– Česko – Bavorsko: spolupráce s Mgr. Holubovou na přípravě projektu „Bavorsko-česká
imunoonkologic-ká asociace“, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg, termín podání projektu – 19.
leden 2021.
– 4EU+ Vzdělávací projekty – ukončena realizace (Prof. Štengl, Prof. Khaled).
– EHA (European Hematology asociation) – projekt podán – 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 10.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Zajištění změn textů na razítkách přednostů; příprava a svoz elektroodpadu; asistence EO při výdeji
stravovacích karet; školení a kontrolní činnost.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Bez zásadních změn, běžná operativa spojená s koncem a začátkem roku.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření děkana:
– Opatření děkana vnitřní kontrolní systém – hotové, v návaznosti na toto opatření v přípravě opatření
děkana systém řízené dokumentace – zbývá vyhotovení příloh, podpisových vzorů a finalizace pracovUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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–

–

4.

–

5.
–

–

–

něprávních dokladů.
– Opatření děkana Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – návaznost na výše uvedené opatření.
– Opatření děkana o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy – čeká se na finální revizi SO a odd. vědy a výzkumu.
– Opatření děkana č. 1/2021 Změna harmonogramu AR 2020/2021 – vyvěšeno.
Různé:
– Pojišťovací makléř – analýza rizik.
– Řešení situace ohledně špatné spolupráce s VPÚ DECO Praha a.s. (projektant dostavby kampusu).
– Vyšetřování poškození dvou výukových stolů Anatomie Ústavu anatomie Policií ČR – součinnost s Policií ČR.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Stanovisko k odvolání studenta 3. ročníku Chyrva pro RUK.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– LFP – Administrátor VZ 133 240 – Smlouva podepsána.
– BBMRI – Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku (LN2)
– probíhá hodnocení nabídek.
– LFP – úklid experimentálních laboratoří a modré posluchárny formou náhradního plnění – hodnocení
nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 15-2020 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 16-2020 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 17-2020 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 18-2020 – zrušeno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 19-2020 – hodnocení nabídek.
– DNS: Tiskařské služby 01-2021 – příjem nabídek.
– LFP – Software na sběr požadavků do DNS – Smlouva podepsána.
V přípravě:
– LFP – Statistické služby – Příprava ZD.
– LFP – Dodávka ICT pro rok 2021 formou náhradního plnění – Příprava ZD.
– LFP – Děkanát a menza – Gastro vybavení – Příprava ZD externě.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Provedena pravidelná servisní prohlídka a údržba všech úpraven vody SO 01, SO 02;
– řešení pojistných událostí s opakovaným poškozením vjezdové závory;
– řešení pojistné události s poškozením markýzy.
Provozně technické oddělení:
– PRO – Ústav lékařské chemie a biochemie – pokračují stavební práce na pracovně pro dva nové zaměstnance. Dle harmonogramu se provádějí začišťovací práce, výmalba. Položení nové podlahové krytiny
proběhne v druhé polovině ledna 2021.
– Zaměstnanci PTO byla zajištěna doprava DNS-tonery a proběhl svoz vyřazeného elektroodpadu ze všech
ústavů, klinik a středisek LF.
– Zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží.
– Proběhla prohlídka prostoru pro výuku a konzultace na II. Interní klinice. Ze strany FN proběhne v místnosti celková stavební rekonstrukce a PTO se bude spolupodílet na výběru a dodání vybavení místnosti
školním nábytkem, 5. 1. odvoz a likvidace stávajícího vybavení.
– Referenční návštěva showroomu a staveb společnosti Schindler – výtahy.
– Údržba chodníků, schodů, přístupových cest – prohrnutí sněhu, posyp solí.
Děkanát:
– Od 4. 1. 2021 dle klimatických podmínek úprava povrchu římsy a finalizace opravy vnější fasády.
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6. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
– Připravovaná výběrová řízení:
– Školský zástupce kliniky pneumologie a ftizeologie.
– Asistent VŠ – stomatologická klinika.
– Probíhající výběrová řízení:
– Asistent/Odborný asistent ústavu Farmakologie a toxikologie.
– Asistent/Odborný asistent ústavu histologie a embryologie
– Uzavřená VŘ:
– Přednosta kliniky pneumologie a ftizeologie – MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. od 1. 1. 2021.
– Vedoucí ústavu lékařské chemie a biochemie – doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D. – od 1. 1. 2021.
– Asistent Psychiatrická klinika.
– Odborný asistent ústavu lékařské chemie a biochemie.
– Připravovaná neakademická výběrová řízení:
– Ph.D. studenti projektu Chaperon.
– Uzavřená neakademická výběrová řízení:
– Sekretářka stomatologické kliniky.
– Sekretářka kliniky zobrazovacích metod.
– Koordinátor celouniverzitního systému evidence publikační činnosti OBD pro Středisko vědeckých informací.
– Probíhá rekapitulace vyplacených mezd v projektech a závěrečné rekapitulace. Nastavování mezd a úvazku
dle rozpočtů projektů pro rok 2021.
– Výdej stravenkových karet. Ve spolupráci s ekonomickým oddělením probíhá výdej stravenkových karet na
několika výdejních místech. První kredit bude na karty nahrán v den výplaty mezd za prosinec.
– Aktualizována opatření děkana: Organizace pracovní doby zaměstnanců a Tvorba a čerpání sociálního fondu. Opatření děkana č. 22/2020 Organizace pracovní doby zaměstnanců zavádí Dny osobního rozvoje a ruší
Zdravotní volno. Den osobního rozvoje (DOR) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu (rozvoji svého osobního potenciálu). Nárok na DOR mají zaměstnanci fakulty
s pracovní smlouvou s úvazkem nejméně 0,5. DOR se poskytují v rozsahu nejvýše 5 dnů za kalendářní rok.
DOR lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo po více dnů na sebe navazujících. DOR nelze čerpat ve zkušební době. Nepřevádí se do dalšího roku. Pokud pracovní poměr vznikl v průběhu roku nebo má v kalendářním roce skončit, může být DOR poskytnut v rozsahu jednoho dne za každé dva měsíce trvání pracovního
poměru při dodržení maximálního rozsahu 5 dnů za kalendářní rok. Zaměstnanci mohou čerpat DOR jen
se souhlasem svého nadřízeného. Za tento den náleží zaměstnanci mzda ve výši hrubé měsíční mzdy. Jedná
se o neodpracovaný den, za který zaměstnanci nenáleží příspěvek na stravné. Zdravotní volno je od 1. 1. 2021
zrušeno.
– Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti. Na přelomu ledna a února budeme rozesílat k podpisu na
pracoviště prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti a na vyžádání tisknout Potvrzení o zdanitelných
příjmech pro zaměstnance, kteří jsou povinni podat daňové přiznání.
7. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Odhad HV LFP k 31. 12. 2020 – ústní komentář.
Ad 11.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
– Informace o dobrovolném zapojení studentů do pomoci zdravotnickým zařízením a případná pracovní povinnost studentů LF.
Další jednání Kolegia děkana proběhne 9. 2. 2021.
Zapsala: Olga Křišťálová

Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Univerzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň

6/6

