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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
3. 5. 2022
od 13:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský,
CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška,
DrSc., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.,
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., MUDr. Anna Malečková, Lucie Züglerová
Omluveni:
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ing. Marie Klečková, MUDr. Václav
Šimánek, 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 – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
4. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
5. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
6. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
7. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
8. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
9. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu
10. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Zpráva z RKR. Byl diskutován návrh financování, pan děkan zmiňuje nízký příspěvek na institucionální
vědu pro fakultu, ve věci bude s UK ohledně výše příspěvku dále komunikovat profesor Štengl. Členové RKR
obdrželi Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023 k připomínkování, návrh
byl přeposlán rovněž členům kolegia děkana. Hlavní téma jednání RKR byly investiční akce Kolejí a menz:
Rekonstrukce Šafránkova pavilonu – fakulta bude realizovat VŘ na zhotovitele projektové dokumentace na
základě výjimky z opatření rektora udělené s ohledem na termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace
(+ 40 % spoluúčast fakulty). V první etapě bude rekonstruován zadní trakt objektu, kde se nachází koleje se
zázemím.
– Dne 11. 5. 2022 proběhne Rektorský sportovní den – výuka je pro tento den zrušena.
– Pan děkan informoval členy kolegia o problematice z hlediska Ústavu soudního lékařství mezi fakultou a FN,
když FN užívá prostory fakulty bez právního podkladu. Řediteli FN byla nabídnuta smlouva jako narovnání
mezi oběma stranami. Jednání ve věci bude dále pokračovat.
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Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení
– Doktorský studijní program. Přihlášky pro AR 2022/2023 ke studiu do 30. 4. 2022, zatím přihlášeno 36 uchazečů (20 v kombinované a 16 uchazečů v prezenční formě studia). 23. 3. 2022 proběhlo setkání předsedů
oborových rad s proděkanem. Předsedové dostali informace o počtu a úspěšnosti studentů, přijímacím řízení, kurzech pro doktorandy, publikační činnosti. Byli požádáni o součinnost při ukončování studia ve
standardní době studia.
– Akreditace habilitačního řízení. Anesteziologie a intenzivní medicína – na konci ledna byla na RUK zaslána
kontrolní zpráva týkající se publikační aktivity pedagogů. Národní akreditační úřad zprávu bere na vědomí a
současně doporučuje se věnovat publikační činnosti habilitovaných akademických pracovníků a kvalifikačnímu růstu mladších ak. pracovníků. Rada NAU ověří naplnění doporučení při reakreditaci (akreditace je
platná do 7. ledna 2025).
– Cena Monografie 2022. Nominována kniha: STROUHAL, Eugen – BARNARD, Hans – BRUKNER HAVELKOVÁ, Petra – JAMBOR, Jaroslav – KLÍR, Přemysl – NĚMEČKOVÁ, Alena – NOVOTNÝ, Vladimír – PREUSS,
Karel – SALAŠ, Milan – SMRČKA, Václav – VARADZINOVÁ, Lenka – VYHNÁNEK, Luboš. Wadi Qitna and
Kalabsha-South: Late Roman – Early Byzantine Tumuli Cemeteries in Egyptian Nubia. Volume II, Anthropology. 1 vyd. Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2020. 308 s. ISBN 978-80-7308-971-9. Nominace
byla odeslána na RUK k posouzení.
Ad 3.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– K 28. 4. 2022 je na UK LFP zařazeno 1347 školenců. V roce 2022 bylo vydáno 43 certifikátů. 7 certifikátů bez
ZK po kmeni 36 po ZK po základním kmeni. U zatím vykonaných ZK po základním kmeni v roce 2022 neuspěli 4 lékaři.
– Na doplněné červnové termíny ZK po základním kmeni je na UK LFP přihlášeno celkem 15 lékařů. Z toho
11 by muselo vyčkat na podzimní termín, pokud by se tyto termíny na žádost MZČR nepřidaly. Jedná se o
interní kmen v počtu 9 lékařů, pediatrický kmen v počtu 2 lékařů a dále anesteziologický, chirurgický, radiologický a neurochirurgický, které se budou pořádat pro jednoho lékaře.
– V tomto týdnu probíhají atestace na Kardiologické klinice FN Plzeň. Atestovat bude 24 lékařů v pěti dnech.
Termín pro atestace z oboru Pracovní lékařství byl z důvodu, že se žádný lékař nepřihlásil zrušen. Následovat
budou atestace z oboru Radiologie a zobrazovací metody v počtu 9 přihlášených lékařů, oboru Hematologie
a transfúzní lékařství s 5 přihlášenými, Cévní chirurgie s 5 přihlášenými, Endokrinologie a diabetologie s počtem 10 přihlášených lékařů a Vnitřní lékařství, které ještě není uzavřeno.
– Dne 26. 4. 2022 se uskutečnila schůzka Koordinační oborové rady, které se zúčastnili všichni její členové.
Ad 4.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
– Přijímací řízení do magisterských studijních programů v angličtině – zatím přihlášeno 204 uchazečů, agentury nadále pracují.
– Memoriál docenta Fialy, iniciovaný studenty v anglickém jazyce, byl z organizačních důvodů odložen na
podzim 2022. Paní proděkanka avizuje konání akce na počátek října a apeluje na podporu ze strany Mgr.
Červeného.
– Návrh volitelného předmětu v angličtině (doc. Cendelín, návrh v příloze) – formálně bude zajištěno Smlouvou o poskytnutí služeb (zajišťuje Mgr. Šoukal). Předmět i pro české studenty. Kolegiem děkana schváleno.
– Sociální situace ukrajinských studentů, žádosti o přestup – stoupá potřeba psychologického poradenství (na
základě této skutečnosti požádala Mgr. Buňatová o navýšení rozpočtu), o pomoc požádaly rovněž dvě ruské
studentky. Paní proděkanka zmínila problematiku Ukrajinců nalézt zde lékaře (komerční zdravotní pojištění). O stipendium v akutní tíživé životní situaci zatím požádali UK tři studenti fakulty.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Rozvoj fakulty – stavba UniMeC: Probíhá vybavování – posluchárny, kancelářský a výukový nábytek, vybavení vyšetřoven. Stavba je ve skluzu, nemělo by však stále ohrozit termín stěhování v červenci 2022.
– PPSŘ 2022–2025: Aktivity PPSŘ byly schváleny fakultní hodnotící komisí, a včetně upraveného rozpočtu zadány v aplikaci SPR k posouzení OPP RUK. Prostředky na realizaci v roce 2022 byly navýšeny z 3.903 tis. Kč
na 4.921 tis. Kč. Nově budou v roce 2022 v rámci Opatření SZ UK č. 1 „Podnikavost studentů, vazba studia na
praxi“ realizovány projekty: Ochrana a podpora zdraví; Paliativní medicína a geriatrie; Zdravotnická legislativa, právní problémy v medicíně a forenzní medicína; Smysly v teoretických oborech s klinickým přesahem.
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Navýšen byl rozpočet aktivity Mobilita. Ostatní plánované aktivity zůstávají beze změny.
– PR:
– Vydaná tisková zpráva: 5. 4. 2022 Ve zdravé Plzni zdravý zub – akce mediků pro veřejnost.
– Facultas nostra – vyšlo dubnové číslo, další číslo vyjde v červnu.
– Pokračuje příprava VZ 2021.
– Den CŽV a Festival absolventů 23. 4. 2022 – proběhlo, účast studentů s doprovodným programem +
MUDr. P. Sedláček (Ústav hygieny a preventivní medicíny).
– Rozesláno avízo termínu slavnostního otevření kampusu (8. 11. 2022) zamýšleným hostům (zejména zástupci MŠMT; MZČR – ministr Válek; ministr kultury a bývalý primátor M. Baxa; zástupci místní a regionální samosprávy; UK – kolegium rektorky, předsednictvo AS, odbor výstavby; děkani všech fakult UK;
lékařské fakulty jiných univerzit; zástupci ZČU, FN Plzeň, partnerských nemocnic; emeritní děkani LFP,
kolegium děkana LFP, AS LFP, vědecká rada LFP, řídicí výbor BC, přednostové klinik a ústavů, vedoucí
THP úseků; projektant stavby, zhotovitel stavby a zaměstnanci LFP angažovaní v projektu).
– Prof. Kilian – publikace 70 let Stomatologické kliniky – součinnost s panem profesorem a nakladatelstvím Karolinum.
– Tablo kolegia – je domluvené doplňující focení, pak bude předěláno s novým kolegiem a do nových
prostor.
– 22. 6. 2022 Věda Fest – popularizační akce na Dejvickém nám. v Praze, zapojení všech fakult, vyšleme
studenty s programem.
– Propagační předměty – dtto jako minule.
Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Byla vyhlášena stipendijní nabídka na letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022. Studenti se až do 6. 5. 2022
mohou hlásit na jazykové kurzy vypsané partnerskými univerzitami Univerzity Karlovy. Přihlášky společně s životopisem a motivačním dopise v němčině odevzdávají na Oddělení zahraničních styků. Na fakultě
poté proběhne předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí na základě studijního průměru.
Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektorka pro zahraniční záležitosti
na rektorátě UK. Odkaz: www.lfp.cuni.cz/clanek/6095-stipendijni-nabidka-letni-jazykove-kurzy-nemciny-v-roce-2022.html.
– Do 31. 5. 2022 je možné podávat žádosti do fakultního IP na podporu mobility pro pobyty konané v období
1. 1. – 31. 7. 2022. O příspěvek mohou žádat studenti v případě studijních pobytů v zahraničí a klinických/
vědeckých stáží v zahraničí, akademici v případě vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí a THP
pracovníci v případě školení a stáží v zahraničí. Podmínky a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webu
fakulty: www.lfp.cuni.cz/clanek/5977-ip-na-podporu-mobility-2022-ip-to-support-mobility-2022.html.
– Dne 2. 5. 2022 navštíví fakultu Erasmus koordinátorka a PR lékařské fakulty pařížské Sorbonny. Tato univerzita je partnerem UK v alianci 4EU+ a naše fakulta s ní spolupracuje také v rámci programu Erasmus+ na
výměnu studentů. Schůzky se zúčastní Mgr. Černohousová, Ing. Černíková, podle časových možností se připojí Ing. Klečková a prof. Filipovský. Byl projeven zájem zasílat studenty ze Sorbony na naši fakultu v rámci
Erasmu i studia.
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Záměry rozvoje oblastí, kterých se LFP účastní, schváleny vědeckou radou fakulty (per
rollam). Pravidla rozdělování finančních prostředků programu Cooperatio pro 2022 schválena akademickým senátem fakulty.
– IP 2021. Proběhlo veřejné vyhodnocení IP UK 2021, indikátory byly naplněny.
– PPSŘ 2022–2025. Aktivity PPSŘ byly schváleny fakultní hodnotící komisí, a včetně upraveného rozpočtu
zadány v aplikaci SPR k posouzení OPP RUK. Prostředky na realizaci v roce 2022 byly navýšeny z 3.903
tis. Kč na 4.921 tis. Kč.
– GA UK. Byly podepsány smlouvy všech 18 realizovaných projektů.
– SVV. Vzhledem ke zrušení SVK byly finanční prostředky rozděleny na projekty realizované na LFP v roce
2022. Celková dotace činí 3.748 tis. Kč na rok 2022. Byly podepsány dodatky smluv.
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– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – odevzdána 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – řeší
se připomínky k 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu eBiofyzika – 30. 11. 2021 skončila realizace, byla
schválena závěrečná zpráva o realizaci. Projekt DSP – v realizaci. Realizace projektu ESF I – v realizaci.
Realizace projektu ESF II – odevzdána 5. ZoR a ŽoP. Realizace projektu ERDF II – probíhají VZ na vybavení Simulačního centra. BBMRI I a NCLG I – řešeny první zprávy o udržitelnosti. BBMRI II a NCLG II
– projekty ukončeny. Mobility II – prodloužení projektu o rok, realizace první mobility ukončena a
druhá probíhá. Realizace START – na LFP probíhá realizace 2 projektů, měsíčně předkládány zprávy o
realizaci.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – v realizaci. BBMRI II – v realizaci.
– PRIMUS. Do vyhlášeného 7. kola soutěže byly podány dva projekty (Mgr. Viktor Hlaváč, Ph.D. a Mgr.
Filip Ambrożkiewicz, Ph.D.). Termín odevzdání 20. 4. 2022.
– Plzeňský kraj. Byla podepsána smlouva na dotaci z Plzeňského kraje na rok 2022 pro projekty Academic career (1.800.000 Kč) – řešen nábor pracovníků z Ukrajiny a Juniorská univerzita (150.000 Kč).
– GA ČR. Realizovány 3 projekty.
– NPO (příspěvek). Komponenta 5.1. Excelentní výzkum – 3 žádosti do části Výzkum v oblastech: Infekční
choroby a virologie: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D (prof. Hrabák), Onkologický výzkum: prof. MUDr. Aleksi
Šedo, DrSc (prof. Liška), Výzkum v oblasti neurověd, neurodegenerativních chorob a psychiatrie: prof.
MUDr. Robert Jech, Ph.D.(MUDr. Ježek). Komponenta 3.2. Transformace vysokých škol – celouniverzitní
koordinace – 3 žádosti: Aktivita – digitální a flexibilní formy výuky (MUDr. Rajdl a Ing. Paveza); Aktivita – nový studijní program – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice a nukleární medicíně (prof.
Ferda) – příprava výběrových řízení; Aktivita – e Informatika – participace na projektu 1. LF (návaznost
na projekty OPVVV – eBiofyzika) – CIT.
– OP JAK – ITI – Výzva č. 22 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. 25. 4. 2022 odeslán projektový záměr LFP – Integrace biomedicínského výzkumu a zdravotní péče v metropolitní oblasti Plzeň.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, proběhl review meeting k 1. reportovacímu
období, čekáme na hodnocení. Chaperon – v realizaci. HORUS – projekt přijat k financování, byla
podepsána smlouva s FN – práce se vzorky/pacienty, a příprava na podpis konsorciální dohody, zahájení
řešení plánováno na 11/2022. EUROP4CEE – podán projekt do nového rámcového programu Horizon
Evropa (HE) – hlavní řešitel doc. Presl (GPK), opět bude potřeba připravit smlouvu k ošetření práce se
vzorky z FN, řešeno s PO, čekáme na výsledek, předpoklad zveřejnění výsledků – 10/2022.
– Ostatní mezinárodní projekty:
– Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, RNDr. Karlíková) – realizace projektu. Pokračující projekt Česko – Bavorsko: Virtuální modely pro optimalizaci
výuky v lékařství – v realizaci. Česko – Bavorsko: „Angioneogeneze při hojení ran u komplikovaných
zlomenin“ – RNDr. Karlíková, hlavním žadatelem Univerzita Regensburg – realizace projektu.
– 4EU+ Vzdělávací projekty – v realizaci (prof. Štengl, prof. Khaled). 4EU+ minigranty – 4 projekty
v realizaci (M. Holubová, K. Ismail, J. Hatina, K. Phanindra).
– Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci. Inter COST – doc. Souček – v realizaci.
– Mobility MŠMT Německo – v realizaci.
– AKTION Rakousko, přijato k financování, v realizaci.
– TA ČR KAPPA – v realizaci.
– INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – soutěž LUASK22 bilaterální projekty Česká republika –
Slovenská republika – byly připraveny a podány 2 projektové žádosti (doc. Nevoral a Mgr. Holubová).
Výsledky červen/červenec 2022.
– Příprava aplikace sběru požadavků pro nákupní proces DNS. Práce na pilotním spuštění aplikace, zapojení akademiků projektu FIND, ERDF II, UniMec II., příprava k NPO. Na RUK vytvořena pracovní skupina
pro řešení nákupů chemikálií a laboratorních potřeb – za LFP Hana Kvasničková, (Eva Škudrnová, Ondřej
Škrabal).
Ad 8.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
(referát přednesl děkan fakulty)
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Revize hasicích přístrojů a hydrantů v BC a UNIMEC.
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2.
–

–

–

3.
–

– Spolu s EO zajištění kontroly celní správy.
– Odborná archivní prohlídka ve spolupráci s Ústavem dějin UK a Archivem UK, odeslání skartačního
návrhu.
– Účast na kontrole oblastního inspektorátu práce v Šafránkově pavilonu.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
Opatření:
– Opatření děkana č. 2/2022 – Pravidla pro průběh přijímací zkoušky – podepsáno a vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 3/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 – podepsáno a vyvěšeno.
– Opatření děkana č. 4/2022 – Poplatky spojené se studiem za AR 2022/2023 a poplatky za přijímací řízení
AR 2023/2024 – podepsáno a vyvěšeno.
Různé:
– Řešena akreditace Ústavu sportovní medicíny – podána kompletní žádost.
– Smlouva o spolupráci s FN Plzeň na projektu HORUS – podepsáno.
– Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědecko-výzkumné práci a zdravotnictví – ve schvalovacím procesu FN PLzeň.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu tělocvičny – ZČU v Plzni – podepsáno.
– Veřejná zakázka na úklidové služby – vyhlášeno, lhůta do 5. 5. 2022.
– Veřejná zakázka na ostrahu objektu a recepci – v přípravě.
– Dodatek č. 3 ke SoD se společností GEMO a.s. – schváleno AS LFP.
– Dodatek č. 2 ke SoD se společností GEMO a.s. – děkanát + menza – schváleno AS LFP.
– Řešeny podklady k prodeji budov DĚK, PRO a PAV.
– Řešena otázka smluvních ujednání na energie a svoz odpadu – navýšení cen.
– Řešena otázka Ústavu soudního lékařství – Dohoda o narovnání s FN Plzeň.
– Řešena ve spolupráci s OMO a PTO organizační změna na pozici vrátní a přechod práv a povinností u
zaměstnanců úklidu.
– Návrh spoluřešitelské smlouvy GAČR – dr. Ježek – připraveno k podpisu.
– Provozní řád budov kampusu UniMeC – v přípravě.
– Provozní řád parkoviště v kampusu UniMeC – v přípravě.
– Vyjádření k žádosti o posun termínu kolaudace stavby vůči GEMO a.s. – zamítnutí.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Smlouva o zabezpečení odborné praxe – Nemocnice AGEL ve Val. Meziříčí – připraveno k podpisu.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
Veřejné zakázky:
– U2 – vybavení – AV technika část 2 – interaktivní tabule – v řízení před ÚOHS.
– U2 – vybavení – Vybavení vyšetřoven, ambulancí a pitevního traktu část 2 – Smlouva podepsána.
– U2 vybavení – Dodávka tiskového řešení – probíhá podpis smlouvy.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – Interim kontrola MŠMT.
– DNS: Drobná ICT 04-2022 – hodnocení nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 01-2022 – Objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 02-2022 – Hodnocení nabídek.
– DNS: AV technika 01-2022 – hodnocení nabídek.
– UniMeC II. etapa – vybavení centrální serverovny – Hodnocení nabídek.
– U2 vybavení – dodávka UPS – Hodnocení nabídek.
– ERDF II – přístrojové vybavení simulačního centra – Hodnocení nabídek.
– ERDF II – AV vybavení simulačního centra – Hodnocení nabídek.
– U2 D+M – Gastro vybavení 2. etapa – Hodnocení nabídek.
– LFP – Hypoxická simulační sestava – objednáno.
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– U2 vybavení – Přístroje a zařízení opakování – ex ante kontrola MŠMT.
– LFP – Úklid kampusu UniMeC – Příjem nabídek.
V přípravě:
– UniMeC – nákup spotřebního materiálu + drobné přístroje – příprava podkladů.
– ERDF II – nákup spotřebního materiálu + drobné přístroje – příprava podkladů.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – Příprava ZD pro nevysoutěžené části.
– Stěhování ústavů – příprava ZD.
– Stěhování děkanátu – příprava ZD.
– NPO – Simulátor pro intervenční radiologii a intervenční kardiologii – Příprava podkladů a ZD.
– NPO – Serverový vyhodnocovací a plánovací systém – Příprava podkladů a ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Provedena revize elektroinstalace zařízení ACS,EZS a EPS – servisní organizací.
– Účast na Funkčních zkouškách zařízení ZTI, UniMeC II.
– Provedena oprava hlavního rozvodu ÚT v SO 01, za spolupráce servisní organizace.
– Zahájení vybavování místnosti řízení (velína) technologií UniMeC II, počítačovou technikou, spolupráce
při propojení se serverem MaR objektu.
– Upřesnění měsíční rezervované kapacity, odeslání požadavku dodavateli elektrické energie k dokoupení
MRK.
– Provedena revize RHP a vnitřních i venkovních hydrantů SO 01, 02, 04, 08.
– Spolupráce s dodavatelem stavby a subdodavateli při realizaci UniMeC II, při propojení stávajícího a
nového areálu fakulty, účast na KD stavby a dalších jednáních.
– Úklid venkovního prostoru areálu, údržba okrasné zeleně.
Provozně technické oddělení:
– Organizace a zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, tonery z DNS, vyřazený nábytek, drogistického
a dezinfekčního zboží.
– Pokračuje spolupráce s dodavateli z VZ na vybavení pro objekt UniMeC II., součinnost a koordinace
s jednotlivými dodavatel včetně pravidelných schůzek.
– Zajištění přepravy materiálu pro studentské spolky na akci „Ve zdravé Plzni zdravý zub“ a „Světový den
zdraví“.
– Pro EO byly zpracovány za PTO vyřazovací protokoly evidovaného majetku.
– Pro EO byl zpracován návrh rozpočtu PTO pro rok 2022 včetně nového kampusu.
– Pro RUK na kolegium rektora byly aktualizovány data o stavu prostorových kapacit užívaných fakultami
a součástmi UK. Data obsahovala rozsah prostorových kapacit užívaných v objektech UK, rozsah prostorů pronajímaných v těchto objektech cizím, mimouniverzitním uživatelům a velikosti prostor užívaných
v objektech cizích vlastníků.
– Součinnost s BO při kontrole oblastního inspektorátu v Plzni na ŠAF – menza.
– Příprava podkladů pro nákup spotřebního materiálu na UniMec II. – náplně do zásobníků na mýdla,
dezinfekce a hygienické potřeby.
– Příprava podkladů a podnětů ohledně teoretických rizik při prodeji nemovitostí, především faktické a
právní vady.
– 5. 4. 2022 – schůzka se zástupci PO ohledně specifikace na VZ úklidu outsourcingem (úklidové metry,
klasifikace prostor, druh podlahových krytin a úkony), stěhování (množství a nároky na stěhovaný materiál) a zajištění recepce a ostrahy v novém kampusu.
– 13. 4. 2022 – schůzka se zástupcem stěhovací společnosti STAHL – bude zaslána předběžná cenová kalkulace stěhování. Následuje příprava podkladů pro VZ finálního stěhování v projektu UniMeC II. – proběhl
sběr požadavků na obalový a přepravní materiál a objem stěhovaného materiálu. Na základě požadavků
je zpracováván předpokládaný časový harmonogram stěhování.
– 13. 4. 2022 – schůzka se zástupcem společnosti SCIO o možném pronájmu prostor na ŠAF.
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6.

– 20. 4. 2022 – schůzka se zástupcem architektonického ateliéru MEPRO ohledně možné přestavby ubytovací části na ŠAF.
– 25. 4. 2022 – schůzka vyřazovací komise – proběhlo jednání a vyřazení majetku z evidence LFP.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Připravovaná VŘ: Asistent – KARIM. Asistent/Odborný asistent – Ústav farmakologie a toxikologie.
– Probíhající VŘ: Asistent – Psychiatrická klinika.
– Uzavřená VŘ: Odborný asistent/Asistent/Lektor – Gynekologicko-porodnická klinika. Asistent/Odborný asistent – Ústav sociálního a posudkového lékařství. Asistent/Odborný asistent – Ústav farmakologie
a toxikologie.
– Probíhající neakademická VŘ: Knihovník Výpůjčního oddělení – Středisko vědeckých informací. Systémový knihovník – Středisko vědeckých informací. Laborant – Šiklův ústav patologie.
– Uzavřená neakademická VŘ: Sekretářka Stomatologická klinika.
Vystaveny ELDP za rok 2021 a odeslány zaměstnancům k podpisu.
Změna koncepce úklidu a vrátnic – personální kroky. Zástupce odborů informován na společném jednání
o koncepci úklidu a ostrahy nového kampusu. Koncepce schválena kolegiem děkana. Postup v personální
oblasti projednán. Vrátnice: důsledkem rozhodnutí je organizační změna – zrušení pozice vrátných. Dva
zaměstnanci již převzali výpověď pro nadbytečnost, končí 30. 6. 2022. Vrátní na zbývajících dvou vrátnicích
(4 zaměstnanci) pokračují do 31. 10. 2022. Všichni informováni o ukončení pracovního poměru k tomuto
datu. Úklid: schůzka s vedoucími pracovišť, kterých se změna koncepce úklidů týká. Proběhly individuální
schůzky s uklízečkami nebo vedoucími pracovišť a došlo k předání informace o principu Přechodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů. Výběrové řízení na dodavatelskou firmu probíhá, bude uzavřeno 5. 5.
2022. Poté bude pokračovat komunikace vůči zaměstnancům.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na ekonomické otázky (poradní orgán rektorky) – Spolupráce s pracovní skupinou LFP na VZ na ekonomicko-informační projekt UK s cílem unifikace ekonomického softwaru, specifikace informací za LFP.
– Řešení otázky postupu při prodeji budov ve správě LFP.
– Řešení operativních zadání týkajících se finalizace stavby.
– Analýza zdrojů na dostavbu kampusu UniMeC a objemu prostředků k dofinancování dostavby v souvislosti s vícenáklady, predikce dalšího postupu v souvislosti s dostavbou a podílem KaM na menze, v souvislosti s potřebou obnovy ŠAF pavilonu.
– Příprava IZ obnovy ŠAF – jednání s projektantem, stavebním odborem.
– Řešení aktuální problematiky spuštění provozu Menzy.
– Řešení provozně-organizačních otázek souvisejících s budoucím provozem kampusu (úklid, vrátní či
recepce, provoz knihovny aj.).
– Zpracování VZH. Návrh usnesení: Kolegium děkana na svém zasedání 3. 5. 2022 projednalo a schválilo
obsah Výroční zprávy o hospodaření za rok 2022.
– Příprava podkladů pro rozpočet 2021, včetně příspěvku P.

Ad 9.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu
–
–
–
–
–

Zasedání AS LFP dne 28. 4. 2022 – souhrn z jednání.
Volby do studentské části AS LFP dne 3.–4. 5. 2022.
Další termín zasedání AS stanoven na 16. 6. 2022.
Na podzim proběhnou volby do AS LFP, pan předseda požádá o avízo v časopisech fakulty a FN.
Předseda AS dotázal děkana ohledně dalšího vývoje objektu ŠAF viz referát děkana fakulty.

Ad 10.) Různé
– Proděkan doc. Babuška: Poukázal na zastaralé webové stránky fakulty a navrhuje obnovu. Návrh děkana:
zjistit jaký je vývoj obnovy webu. Zmínil Kariérní řád vydaný UK, který by měl být implementován do léta
letošního roku.
– Proděkan doc. Hauer: Stomatologie bude přijímat nové absolventy, řeší se úvazky. V přípravě návrh investic
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na obnovu výuky – bude předložen tajemnici fakulty.
– Proděkanka doc. Kuncová: Na RUK nahlášena jako koordinátorka v rámci pomoci ukrajinským studentům/
uchazečům, s ohledem na pracovní vytížení navrhuje paní proděkanka jmenovat Mgr. Buriánkovou a Mgr.
Zmrhalovou. Děkan vyjádřil s návrhem souhlas.
– MUDr. Malečková: Opětovně diskutována problematika odhlašování studentů ze zkoušek – paní doktorka
se sejde s proděkanem doc. Babuškou k řešení. Děkan navrhuje zmonitorovat počty omlouvajících se studentů ze zkoušek, a dále navrhuje svolat studijní proděkany lékařských fakult ke stanovení jasných pravidel.
Rovněž přednese v Asociaci děkanů LF.
– Proděkan prof. Matějovič – návrh na setkání oborových garantů o novém kurikulu.
Další zasedání kolegia děkana stanoveno na 31. května 2022 od 13 hod na ORAK
Zapsala: Olga Křišťálová

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