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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
15. 9. 2020
od 8:00 (ORAK)
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., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., Hieu Truong Hoang.
Program:
1. Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
2. Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou
fakultou a fakultní nemocnicí
3. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
4. Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
5. Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací
řízení (referoval v zastoupení děkan LFP)
6. Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
7. Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
8. Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
9. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
10. Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
11. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
12. Různé
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Dle rozhodnutí děkana fakulty se zkouškové období prodlužuje do 30. 9. 2020.
– Akreditace stomatologie – na základě jednání na úrovni MZ ČR lze očekávat udělení akreditace.
– Postup výstavby a její financování – stavba pokračuje, dnes se tajemnice fakulty a Ing. Libor Kočí účastní
jednání na MŠMT k financování stavby. Další postup financování řešen průběžně.
– Přijímací řízení – k dnešnímu dni bylo do 1. ročníku zapsáno 304 studentů do programu Všeobecného lékařství a 52 studentů do programu Zubního lékařství.
– Promoce a jejich průběh – poděkování za průběh a účast promotorům.
– Imatrikulace – oficiální shromáždění neproběhne, studenti podepíší na studijním oddělení imatrikulační
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–
–
–

–
–
–

slib, pracovnice studijního oddělení budou vybaveny ochrannými pomůckami.
SVOČ – z důvodu epidemiologické situace byla konference přeložena na jaro 2021.
Oslava 75 let založení fakulty – akce přeložena na počátek příštího roku.
Informace o Asociaci děkanů lékařských fakult ČR – novým členem jmenován doc. MUDr. Martin Vokurka,
CSc., děkan 1. LF UK; proběhne volba nového předsedy (prozatím zastupujícím předsedou prof. Komárek,
2. LF UK).
Cena MŠMT za vynikající činnost – kolegiem děkana nominován MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Kolegium rektora odsouhlasilo prodloužení dovolené na 8 týdnů pro lektory neakademiky.
Roušky – asociace oslovila ministra zdravotnictví s žádostí o vybavení studentů rouškami zdarma, ministerstvem bylo doporučeno obrátit se v této záležitosti na ředitele zdravotnických zařízení. Ředitel FN Plzeň
navrhuje oslovit plzeňskou společnost dodávající respirátory a roušky (sleva pro LFP).

Ad 2.) Referát – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
– Organizace výuky na LFUK v Plzni v zimním semestru Akademického roku 2020–2021:
– Vzhledem k nestálé epidemiologické situaci jsme připraveni na výuku částečně distanční formou (hybridní
výuka). Na každém pracovišti je určena jedna osoba, která bude zodpovídat za technickou přípravu možné
distanční výuky. Tato osoba bude zaškolena v průběhu září, jak připravit on-line výuku a jak připravit prostředí, v němž se bude přednášet a zkoušet. Je zodpovědná za základní technickou podporu zabezpečení on-line výuky na Vašem pracovišti. (v případě nutnosti i pro potřeby on-line zkoušení), a bude styčnou osobou
s oddělením CIT. Pracoviště budou vybavena náležitě desinfekcí rukou, při výuce bude dbáno na to, aby bylo
možné co nejlépe zachovávat odstup mezi jednotlivými osobami. Studenti LF, jakožto budoucí lékaři musí
být připraveni na to dodržovat veškerá v danou dobu nařízená protiepidemická opatření. Za všech okolností
jsou povinní dodržovat pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Universitou
Karlovou, nebo Lékařskou fakultou UK v Plzni, případně Fakultní nemocnicí v Plzni.
– I s ohledem na nestálou epidemiologickou situaci s nepředvídatelnými možnostmi omezení chodu University stále trvá následující představa výuky:
– Přednášky pro 1. až 3. ročník budou probíhat on-line se záznamem a jeho zpřístupněním v MOODLE po
určitou dobu pro studenty – dle uvážení ústavů – minimálně 14 dnů po plánovaném datu dle rozvrhu,
nebo i celou dobu výuky předmětu.
– Přednášky pro 4. až 5. ročník. Pro ročníky od čtvrtého výše bude na zvážení garantů předmětů, zda budou přednášky on-line anebo prezenčně, ovšem s tím, že všichni přednášející jsou připraveni na náhlý
přechod na on-line výuku, doporučujeme však přednášení on-line.
– Praktická výuka. Pro praktická cvičení počítáme s prezenční výukou, dokud tato bude umožněna pravidly Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Universitou Karlovou, nebo Lékařskou fakultou UK v Plzni. V případě povinnosti ukončit prezenční výuku na základě nařízení vydaného Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Universitou Karlovou, nebo Lékařskou fakultou UK v Plzni,
je povinno pracoviště (Ústav nebo Klinika) zabezpečit on-line v době stanovené rozvrhem. V případě
lokální epidemické situace na pracovišti, kdy výuku není možné zabezpečit, stanoví garant předmětu
náhradní výuku.
– Praktická výuka mimo klinická pracoviště. Mimo klinická pracoviště budou studenti vybaveni ochrannými pomůckami, jak stanoví v danou dobu pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Universitou Karlovou, nebo Lékařskou fakultou UK v Plzni. Studenti musí mít roušky.
– Vybavení ochrannými prostředky a organizace praktické praktická výuky na klinických pracovištích. Na
klinických pracovištích se musí studenti vybavit dle doporučeného postupu ze strany FN, který připraven ve spolupráci se zastupujícím náměstkem pro LPP Doc. E. Kasalem (standard přiložen). Standard
představuje minimální požadavky v souladu se stavem epidemiologické situace k datu vydání standardu.
Adekvátní ochranné prostředky však mohou být vyšší, dle aktuální situace, ochranné prostředky požadované na daném pracovišti stanoví garant předmětu, zveřejněny budou v SIS. Student je povinen se
seznámit s požadovanou výbavou ochrannými prostředky před zahájením praktické výuky. Za adekvátní
vybavení ochrannými prostředky ve FN odpovídá vyučující, který vede praktickou výuku. Studenti LF,
kteří nebudou náležitě k praktické výuce vybaveni, nebudou k výuce připuštěni a nebude jim uznána
účast. Ochranné pomůcky si mohou studenti zakoupit v lékárně nebo ve zdravotnické prodejně FN
Lochotín s významnou slevou po předložení průkazu studenta.
– Podmínky plnění studijních povinností – zápočet, zkouška. Ve studijním informačním systému u jedUniverzita Karlova | IČO: 002 16 208 | Lékařská fakulta v Plzni | Husova 3 | 301 00 Plzeň
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notlivých předmětů je upraveno, jakým způsobem bude probíhat klasifikace – je doporučeno, abychom
se drželi hybridního způsobu, tedy, aby bylo možné zkoušet písemně (pomocí testů), ale i ústně, např.
v případě, že by na řádný a první opravný termín student zkoušku testem nesložil. Způsob zakončení
předmětu bude ve studijním informačním systému znám nejpozději do začátku akademického roku – a
to jak pro zimní, tak pro letní semestr, v obou jazykových mutacích. Student přistoupí ke zkoušce s FFP2
rouškou – pokud má kašel a není prokázán COVID.
– Absence při výuce z důvodu onemocnění COVID-19, nebo nařízené karanténě. Již s předstihem před zahájením praktické výuky pro 6. ročník byla stanovena následující pravidla pro absenci při prezenční výuce, která nepozbývají platnost a platí pro veškerou praktickou výuku na LF: Pokud je student COVID-19
pozitivní anebo je z rozhodnutí Hygienické stanice v karanténě, nemůže se účastnit výuky. Formu a
rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností stanoví garant daného předmětu. Student, který výuku nemůže z výše uvedených důvodů absolvovat, se dohodne s garantem daného předmětu na náhradní výuce a podmínek splnění studijních povinností. Proděkan pro výuku všeobecného
nebo zubního lékařství rozhoduje v případech odvolání proti rozhodnutí garanta předmětu, děkanovi je
možné adresovat žádost jen odvolání v poslední úrovni odvolání. Informaci o nařízené karanténě sdělí
student mailem. Souhrnné informace budou studentům na vědomí předávány prostřednictvím studijního informačního systému, webu i mailu. Informace budou rovněž předávány vyučujícím.
– Provoz studijního oddělení se řídí protiepidemickými pravidly, úřední hodiny mohou být v souladu
s nimi upraveny, aktuální úřední hodiny jsou zveřejněny na webových stránkách.
Ad 3.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., proděkanka pro paralelní výuku magisterských
programů v angličtině; doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., člen kolegia
– Zkoušení on – line: dosavadní zkušenosti a některé názory zahraničních studentů. Ze strany studentů byla
alternativní výuka hodnocena pozitivně, oddělení doručen jediný anonymní negativní ohlas. Na základě dosavadního zkoušení online na anatomii upřednostňuje pan doc. Fiala prezenční formu zkoušení. Pozitivně
hodnotí německé studenty, kteří přijeli zkoušku vykonat osobně.
– Aktualizované údaje o průběhu přijímacího řízení pro žadatele na akademický rok 2020/21 – absolvovali jsme
16 kol přijímacího řízení. K dnešnímu dni potvrzeno pro Všeobecné lékařství 102 studentů, pro Zubní lékařství 9 studentů (vízová povinnost u 5 studentů). Zápis do 1. ročníku proběhne dne 22. 9. 2020.
– Jeden uchazeč žádá o rozdělení platby za školné v prvním roce, před zápisem by zaplatil 1/3, zbytek do 1
měsíce.
– Návrh na udělení mimořádného stipendia studentům spolupracujícím na organizaci LS 2019/2020 (cca 10).
Paní proděkanka předloží seznam studentů. Kolegium děkana vyjádřilo souhlas.
– Problémy s nařízením karantény v případě pozitivity COVID-19/příjezdu z rizikových zemí/rizikového kontaktu – apelovat na studenty, aby se izolovali sami, i když se jim nepodaří na KHS dovolat, obnovit dotazník
Nahlášení karantény nebo COVID19 infekce na stránkách LF.
– Do kurzu Intesive Crash Course Practical potvrdilo účast pouze 8 studentů, informace bude předána garantům.
Ad 4.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Prosím o schválení návrhu na rozdělení příspěvků z IRP na podporu mobility za rok 2020. (viz příloha Rozdělení prostředků IRP 2020) Vzhledem k současné situaci se podařilo uskutečnit jen několik mobilit. Zbytek
prostředků bude využit na jiné aktivity v rámci IRP, např. podporu e-learningu. Příspěvky byly přiděleny
všem studentům, kteří splnili podmínku minimální délky pobytu 30 dnů podle Pravidel hospodaření VVŠ a
akademickému pracovníkovi, který splnil podmínku minimální délky pobytu 5 dnů. Studentce, jejíž pobyt
trval 28 dnů, byl přiznán ponížený příspěvek. Návrh rozdělení prostředků byl konzultován a schválen tajemnicí fakulty. Kolegium děkana souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků z IRP na podporu
mobility.
– Na zimní semestr 2020/2021 očekáváme příjezd 16 Erasmus studentů, což je o 10 studentů méně než v loňském roce. Všichni studenti musí prokázat, že mají dostačující zdravotní pojištění i pro případ onemocnění
covidem, a musí doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Studenti ze zemí označených za rizikové musí
ihned po příjezdu podstoupit PCR test, strávit 14 dní v částečné karanténě, a poté podstoupit druhý PCR test.
Tito studenti se budou moci připojit do výuky až po prokázání druhého negativního výsledku testu.
– Od 15. 9. 2020 bude možné předkládat projektové žádosti do programu START prostřednictvím aplikace IS
Věda. V ten samý den od 9 hodin proběhne na rektorátu koordinační setkání pro pracovníky fakult, jeho
součástí bude i prezentace IS Věda pro program Start od pracovníka ÚVT s názornými ukázkami. Setkání se
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zúčastní Mgr. Černohousová. Po spuštění systému proběhne na děkanátu LFP i seminář pro předkladatele,
konkrétní termín bude upřesněn.
– Dne 15. 9. 2020 od 15:00 se koná porada OZV RUK s proděkany a vedoucími zahraničních oddělení fakult. Na
programu budou všechny novinky na OZV RUK, informace o strategickém záměru UK a nové strategii internacionalizace, financování mobilit, nových online nástrojích, 4EU+, Charles Abroad, atd. Za LF UK v Plzni
se porady online zúčastní Mgr. Černohousová a prof. Filipovský.
– Standardní podzimní kolo Fondu mobility UK bude probíhat od 21. 9. do 31. 10. 2020. Žádosti se budou odevzdávat prostřednictvím IS Věda. Informace včetně metodiky budou dostupné na webu fakulty a rozeslány
studentům i vedoucím ústavů a klinik. Z FM UK lze podpořit:
– studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry ;
– pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě;
– studium zahraničních studentů na UK;
– účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí;
– krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., proděkan pro doktorské studium, habilitační a
jmenovací řízení (referoval v zastoupení děkan LFP)
– Vědecko-pedagogické tituly (VR LFP):
– 22. 10. 2020, žádná obhajoba, pouze zahájení nových řízení, změny v OR apod.
– 13. 12. 2020
– Zvážit termíny na rok 2021 (p. děkan) – mohli bychom je předložit na říjnovém zasedání
– Doktorský studijní program:
– Možnost distančního zápisu do 1. ročníku – velký zájem, využíváno.
– Přijato celkem od AR 2020/2021 47 studentů, z toho 8 zahraničních.
– Probíhá roční hodnocení studia za AR 2019/2020 – termín pro studenty do 20. 9. 2020).
– Přijímací řízení pro AR 2021/2022 – zjišťování zájmu jednotlivých programů, během září/října musí být
zadány podmínky do SIS, následně nutno schválit Akademickým senátem – kdy je zasedání?
– 60. Studentská vědecká konference 26. 10. 2020 z důvodu epidemiologické situace přeloženo na jaro 2021.
– Practical Guide for PhD Students. Poprvé na fakultě byla vydána brožura pro zahraniční doktorandy (informace o studiu, o Plzni, možnosti ubytování, MHD, slovníček AJ-ČJ, atd.).
Ad 6.) Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální
záležitosti studentů
– Přehled o počtech zkoušených studentů ZL v aktuálním zkouškovém období k 10. 9. 2020:
Název předmětu

Ročník,
semestr

Výuka v AJ
Vyzkoušeno
4

Výuka v ČJ

Preklinické zubní lékařství

2. LS

Celkem
v ročníku
7

Chybí vy- Celkem
zkoušet v ročníku
3
51

Vyzkoušeno
50

Chybí vyzkoušet
1

Protetická technologie

2. LS

7

5

2

48

48

0

Dentální rtg.

3. ZS

7

6

1

50

49

1

Orální biologie

3. ZS

7

7

0

51

48

3

Konzervační zubní lékařství

4. ZS

11

11

0

48

48

0

Orální a maxillofaciální chirurgie

4. LS

11

11

0

48

48

0

Parodontologie

4. LS

11

11

0

49

49

0

Protetika

4. LS

11

11

0

49

49

0

Dětské zubní lékařství SZ

5. LS

10

9

1

43

38

5

Konzervační zubní lékařství SZ

5. LS

10

9

1

42

38

4

Orální a maxillofaciální chirurgie SZ

5. LS

10

10

0

45

41

4

Ortodoncie SZ

5. LS

11

11

0

42

34

8

Parodontologie SZ

5. LS

11

9

2

45

34

11

Protetické zubní lékařství SZ

5. LS

10

10

0

40

38

2

– Návrh na udělení titulu „Emeritní profesor“ pro pana prof. J. Kiliana. Kolegium děkana vyjádřilo souhlas (již

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

4 / 12

Kolegium děkana LF UK v Plzni (15. 9. 2020)

v přípravě).
Ad 7.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Kontaktní osoba pro COVID na rektorátě:
– Mgr. Petra Skálová, mail: petra.skalova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 744
– Povinnost hlášení COVID pozitivních jak studentů či zaměstnanců LFP do sharepointu UK.
– Kontaktní osoby pro nahlašování osob v karanténě nebo již nemocné COVID 19 za LFP:
– prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., za zaměstnance Ing. Alena Polívková (dotazník na webu LFP).
– Web LFP – informace COVID 19
– UniMec II: S tempem i kvalitou stále spokojenost, trvá cca 45 – 50 denní předstih oproti finančnímu plánu.
Probíhá betonáž stropní desky 2.NP a dokončování skeletu 1.NP. Podána žádost o změnu převod v rozpočtu
OP VVV, který by nám ušetřil až 100 mil. Kč – stále se řeší. Probíhá evaluace činnosti – STON management
za uplynulé 4 měsíční období. 29. 9. 2020 – prof. Müllerová, tajemnice + prof. Štengl, doc. Kuncová.
– ERDF II (simcentrum): První zakázka – simulátory rodičky, novorozence a modely kanylace – uzavřena
smlouva, dodávka v průběhu září.
– 133 241 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – investiční program MŠMT ze SR. 15. 6. 2020
byla vydána registrace akce na děkanát a menzu, v červnu byla na MŠMT ke schválení odeslána výzva k JŘBU
pro zadání zhotovitele stavby a ZD na TDS a koordinátora BOZP. 20. 8. 2020 Zaslalo MŠMT vyřízení těchto
zakázek. Zakázka na TDS byla obratem zahájena, smlouva na zhotovitele schválena per rollam AS LFP a 31.
8. 2020 odeslána na RUK k předběžnému souhlasu. Tedy je otevřená cesta k tomu, abychom během podzimu
2020 zadali zakázku Gemo a.s. a kolaudovali celou budovu vč. menzy a děkanátu v červnu 2022. Zpracován
investiční záměr na část vybavení UniMeC II z programu 133 240, odeslán na RUK, ten postoupil MŠMT.
Registraci akce můžeme očekávat na podzim.
– Rozvojové projekty (mimo výzkum) odvíjí se od Strategického záměru fakulty. Jedná se o pětileté období,
které je rozděleno na dvě části (z důvodu covidové situace): 2021 – Institucionální plán UK 2021 (IP UK 2021).
2022 – 2025 – Program na podporu strategického řízení VŠ 2022 – 2025 (PPSŘ 2022 – 2025)
– Témata a prioritní cíle UK:
– Zlepšení dostupnosti, kvality a mezinárodního přesahu flexibilních forem vzdělávání.
– Internacionalizace a násl. průřezová témata.
– Podpora kontinuálního rozvoje kvality studijních programů.
– Posílení kvality, otevřenosti a účelného uspořádání doktorských studijních programů uskutečňovaných
na UK.
– Posílení principů a nástrojů strategického řízení.
– Podpora technického a organizačního zajištění agend a podmínek zaměstnanců a studujících.
– Podrobnosti k podávání žádostí poslány projektovým oddělením, fakultní termín na podání je 21. 9. 2020.
Podkladový materiál pro komisi by mohl být rozeslán do 25. 9. 2020. Termín zasedání komise nejlépe úterý
29. 9. 2020; do 2. 10. 2020 nutno vložit do systému.
– KD byla schválena hodnotící komise ve složení: prof. Müllerová, prof. Štengl, doc. Kuncová, Ing. Klečková a
Ing. Ratajová.
– PR:
– 75 let fakulty – aktuálně příprava sborníku, kompletace textů, výroba propagačních předmětů. Poznámka: u akcí v uzavřených prostorách od 100 lidí výše je nutnost roušek, tedy se to vztahuje i na naše shromáždění v Besedě! Přeloženo na počátek roku. Sborník vyjde. Z fakulty sdělení, děkan, senát a Malečková + ředitel FN. Upozorňuje děkan. Návrh děkana vydat sborník k datu posunutí oslav. Vydat k oslavám.
Děkan fakulty navrhl oslavy k založení fakulty odložit na počátek roku 2021, rovněž vydání sborníku
k výročí fakulty.
– Facultas nostra – říjnové číslo vyjde 5. 10. 2020, bude věnováno 75. výročí (další číslo v prosinci).
– Nakarlovku.cz, Na Karlovku Tour – alternativní akce ke Gaudeamu: 2. 9. 2020 obhlídka prostor s pracovnicemi RUK (V. Nosková, L. Součková); během září natáčení video medailonku – příprava podkladů dle
scénáře RUK; 4. září 2020 online schůzka k organizaci „tour“ – mimo jiné zvážení prezentace fakult na
webu vysokeskoly.cz – po poradě s prof. Ferdou a paní tajemnicí odmítáme (nadbytečné, nepotřebujeme
tuto prezentaci, jedná se o výdaje cca 50 tisíc Kč + DPH). Medailonek děkana + jeden student – tip dr.
Malečková. 21. 1. na ústavech v UniMeCu a v BC – představení fakult.
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– Akce pana rektora – typu „tour“ – k tématu fetální alkoholový syndrom – podpoříme akci prezentací na
našem webu a Facebooku, zkontaktujeme místní novináře, v prosinci info stánek (pravděpodobně v některém nákupním centru?) + přednáška prof. Sýkory (domluvíme v SVK PK, tj. ve vědecké knihovně).
– Je opět vyhlášena Cena Wernera von Siemense, kterou mj. před dvěma lety získal prof. Tonar jako „nejlepší pedagogický pracovník.“ V úvahu pro nás připadají kategorie a ocenění: 200 000 Kč za nejlepší
disertační práci; 300 000 Kč za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu; 50 000 Kč za nejlepšího
pedagogického pracovníka; 20 000 Kč ocenění za překonání překážek při studiu; 20 000 Kč ocenění za
nejlepší ženskou vědeckou práci; 10 000 Kč za doporučení vítěze. KD – případné nominace zaslat do
týdne proděkance prof. Müllerové.
– Poskytnuta podpora OVV RUK – komentář televizi CNN Prima News k mozkovému implantátu Elona
Muska „Neuralink“ poskytl dr. Karel Blahna z Biomedicínského centra. Odkaz: https://cnn.iprima.cz/
elon-musk-chce-propojit-lidsky-mozek-s-pocitacem-projekt-otestoval-na-praseti-8504.
– Dne 27. 9. se běží Škoda Fit půlmaratón – fakulta partnerem – máme slevu na startovném, na náměstí
bychom měli mít stánek s ukázkami první pomoci apod.
– Ve dnech 2. – 6. listopadu 2020 Týden vědy a techniky – součástí bude přednáška pana děkana v SVK PK
(vědecké knihovně).
– Pro ČT 1 pořad Gejzír natočil doc. Fiala za LFP komentář k pořadu o Prof. Šafránkovi, natáčení v prostorách původního biofyzikalniho ústavu, i původní pracovny Prof. Šafránka (nyní Ústav anatomie).
Poděkování panu doc. Fialovi.
Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání
– Diskutována otázka formy praktik na ŠPÚ. V současné situaci prezenčně, v případě zhoršení epidemiologické situace vyučující v prostorech pro praktika a studenti připojeni online? Technické zajištění je možné,
s ohledem na bezpečnostní riziko splňovat bezpečnostní nařízení FN.
– Děkan fakulty: v případě přechodu z prezenční formy praktik na distanční – info rektorát.
– Aktuální počet zařazených lékařů k poslednímu dni roku 2019 je 851. 124 lékařů se nově zařadilo a 37 ukončilo
specializaci pod UK LFP.
– K 31. 3. 2020 bylo vydáno celkem 748 certifikátů o absolvování základního kmene dle původních vzdělávacích
programů a na původní předtisky.
– Od 1. 4. 2020 jsou všechny certifikáty dle vyhlášky 77/2018 tištěné na ministerstvem stanovené formuláře a
do 19. 6. 2020 bylo takto vystaveno celkem 63 certifikátů.
– Začíná podzimní zkouškové období. Na UK LFP proběhnou zkoušky po ukončení základního kmene v následujících kmenech: pediatrický – 2 přihlášení, anesteziologický – 3 přihlášení, radiologický – 1 přihlášený,
chirurgický – 5 přihlášených, interní – 17 přihlášených, neurologický – 4 přihlášení, urologický – 2 přihlášení
a ortopedický – 1 přihlášený. Aatestační zkoušky proběhnou v následujících oborech: orální a maxilofaciální
chirurgie – 3 přihlášení, lékařská mikrobiologie – 1 přihlášený, angiologie – 2 přihlášení, radiologie a zobrazovací metody – 12 přihlášených, chirurgie – 36 přihlášených, gastroenterologie – 13 přihlášených a patologie
– 13 přihlášených.
– Ve druhé polovině roku 2020 proběhne na UK LFP 6 vzdělávacích akcí: Vaginální extrakční porodnické operace, specializační kurz Orotdoncie II, Předatestační stáž na patologii, kurz První pomoci, kurz Lékařské
legislativy, kurz Radiační ochrany.
– UK LFP obdržela zatím akreditace v teoretické části pouze pro tři vlastní výcviky. Oftalmologie, radiologie
a zobrazovací metody a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Žádosti o akreditace jsou na ministerstvu více než rok. Mnoho lékařů z důvodu nevyřízených akreditací, především zdravotnických pracovišť
nemůže přistoupit ke zkouškám po základním kmeni a k atestačním zkouškám. Vzhledem k téměř nulovému počtu schválených akreditací pro vlastní výcviky pro zdravotnická pracoviště a velmi dlouhým termínům
vyřízení žádostí o udělení výjimky jsou lékaři bez možnosti k podzimním atestacím přistoupit. Ministerstvo
mnohým neudělí výjimku z důvodu, že doposud daná nemocnice neobdržela akreditaci. V tomto případě
lékař k atestaci nemůže přistoupit, i když splňuje praxi na předepsaném pracovišti. V podzimním termínu
atestací se to týká v oboru chirurgie 2. lékařů, v oboru patologie 1. lékaře, v oboru gastroenterologie 2. lékařů.
Akreditační komise jsou bezmocné, vydají doporučení a více než rok trvá, než přijde z MZ oficiální výsledek
hlasování k podpisu předsedovi AK. Zvažována cesta, jak MZ přimět z projednávání žádostí ZZ o akreditace,
cestou KOR, cestou asociace děkanů? Cestou Vědecké rady MZ? Proděkanka prof. Skálová bude komunikovat cestou KOR.
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Ad 9.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– IP 2021 a PPSŘ 2022–2025: Původní Institucionální programy byly nahrazeny novým Programem na
podporu strategického řízení VŠ, který byl v důsledku zdržení rozdělen z původně plánovaného pětiletého období na roční IP 2021 a čtyřletý Program 2022–2025. Zahájen příjem Žádostí o podání projektu,
termín stanoven na 21. 9. 2020. Do 5. 10. 2020 je nutno vložit vybrané fakultní aktivity pro IP 2021 i PPSŘ
2022–2025 do SPR.
– GA UK: Na základě Opatření rektora č. 31/2020 (účinnost 1. října 2020) připravujeme vyhlášení 18. kola
soutěže.
– TA ČR: Byla vyhlášena 5. veřejná soutěž programu ÉTA, soutěžní lhůta končí 15. října 2020. CPPT UK
vyhlásilo 3. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – příprava 5. ZoR. Realizace projektu AMTMI – příprava 5. ZoR.
Řešeny připomínky závěrečné zprávy projektu BBMRI I. Realizace projektu eBiofyzika – schválena 6.
zpráva o realizaci. Byly odeslány zprávy o realizaci DSP a IP, podána žádost o prodloužení projektu DSP
v návaznosti na koronavirovou situaci. Realizace projektu ESF I. Realizace projektu ESF II (7/2020) – příprava ZoR, ŽoP. Realizace projektu ERDF II (1/2020). Přípravy VZ na nákup investic projektů BBMRI II a
NCLG II. Řešení změn projektu Mobility II. Byl zahájen příjem Žádosti o podání projektu do Programu
START. Termín pro podávání grantů v IS Věda je 15. 9. – 30. 10. 2020. Evidujeme celkem 8 žádostí. UK
zveřejnilo výzvu na hodnotitele pro vyhodnocení návrhů jednotlivých studentských projektů v rámci
Programu Start – odkaz: https://cuni.cz/UK-10542.html.
– Velké výzkumné infrastruktury ČR: NCLG II – řešení projektu. BBMRI II – řešení projektu.
– Projekty mezinárodní:
– H2020: Biomonitoring – řešení projektu. ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – příprava konsorciální
smlouvy – řešení chybně zaslaného návrhu smlouvy – komunikace s koordinátorem, právníky. IRCPM
(K. Hemminki) – projekt podán 2. 6. 2020 – předpoklad zveřejnění výsledků 11/2020. Projekt VASKULUS
(prof. Ferda) – podána projektová žádost – předpoklad zveřejnění výsledků 12/2020. Chaperon v realizaci.
– Ostatní mezinárodní projekty: Projekt Česko – Bavorsko: Biobanky a personalizovaná medicína pro studenty (prof. Topolčan, Dr. Karlíková) – v realizaci. Česko – Bavorsko – proběhla kontrola na místě, bez
zjištění, čekáme na zprávu o kontrole. 4EU+ Vzdělávací projekty – podány 2 projekty, oba schváleny –
Prof. Štengl, Prof. Khaled.
Ad 10.) Referát – MUDr. Anna Malečková, členka kolegia – zástupce studentů
– Ochranné pomůcky ve FN Plzeň – požadavky na studenty LFP vykonávající praxi.
– FN Plzeň v souvislosti s epidemiologickou situací vydala požadavky na osobní ochranné pomůcky dýchacích
cest pro studenty LF UK vykonávající odbornou praxi ve FN Plzeň – odkaz: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/
5290-pouzivani-ochrannych-pomucek-pro-dychaci-cesty-pri-praxi-studentu-a-klinicke-vyuce.html.
– V prohlášení FN deklaruje, že: „Není v možnostech FN Plzeň zajistit požadované OOPP studentům LF. Tyto
pomůcky lze zakoupit v lékárně a/nebo ve zdravotnické prodejně FN Lochotín po předložení studijního
průkazu.“
– Zároveň specifikuje, na kterých odděleních je nutné používat respirátor FFP 2 bez výdechového ventilu (KARIM – lůžka, ARO – lůžka, DIP, DIOP; JIP s ventilovanými pacienty; HOO (všechny lůžkové části i ambulance), DK – HOO, ORAK; transplantační jednotka).
– Dle našich informací jsou ovšem respirátory vyžadovány i na dalších odděleních (např. na Gynekologické
klinice). Studenti 6. ročníku vykonávající předstátnicovou praxi ve FN Plzeň tráví na klinikách několik hodin denně v přímém kontaktu s pacienty. V potenciálně infekčním prostředí se chtějí co nejúčinněji chránit,
aby neohrožovali ani sebe, ani další pacienty. Ovšem musí vynaložit nemalé finanční prostředky na koupi
ústenek/respirátorů (na některých klinikách se nedoporučuje mít látkové roušky, musejí si proto kupovat
jednorázové ústenky) – ve fakultní lékárně stojí balení o 2 kusech respirátoru 60 Kč. Doporučené je respirátor používat jen několik hodin (některé zdroje uvádějí až 8 hodin), to znamená nejméně 120 Kč za týden.
– Situace v ostatních nemocnicích se značně liší od situace ve FN. Respirátory nejsou téměř nikde na běžných
odděleních vyžadovány, studenti jsou chráněni látkovými rouškami či jednorázovými ústenkami, které si
buď studenti pořizují sami (např. Mulačova nemocnice, Tábor, Rokycany, Prachatice), nebo jim je posky-
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–

–

–
–

tuje nemocnice (např. Most, Chomutov, České Budějovice, Strakonice). V Domažlicích studentům zajišťují
ochranu pomocí ústenek a navíc mají studenti slíben respirátor v případě, že by se setkali s Covid-pozitivním
pacientem.
Chápeme, že by bylo velice finančně nákladné pořídit respirátory a další ochranné pomůcky pro všechny studenty LFP ze všech ročníků praktikující ve FN Plzeň. Studenti nižších ročníků ovšem na klinikách v přímém
kontaktu s pacienty netráví tolik času jako studenti 6. ročníku, kteří již svou výuku zahájili. Prosíme proto o
zvážení pořízení ochranných pomůcek alespoň pro studenty 6. ročníku, kterým jejich nemocnice ochranné
pomůcky neposkytuje.
Požadavek na pořízení ochranných pomůcek pro studenty byl kolegiem děkana zamítnut. Studenti se řídí
vydanými směrnicemi FN, které musí akceptovat a přizpůsobit se. Vyučující zodpovídají za to, jak je student
ochrannou pomůckou vybaven.
MUDr. Malečková předložila dotaz studentských spolků k aktivitám v současné době. Pan děkan navrhuje
kontakty omezit, zbytných aktivit se vyvarovat.
MUDr. Malečková rovněž dotazuje jak časově skloubit praktika v prezenční formě s online výukou. Pan děkan – přednášky budou nahrané a dostupné ze záznamu.

Ad 11.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Na základě objednávky LFP byla ve spolupráci s Vodárnou Plzeň provedena každoroční preventivní kontrola
odpadních vod u objektů Pavlovův ústav, Procházkův ústav, Šafránkův pavilon a BC – UNIMEC, bez negativních zjištění.
– Schváleno skartační řízení, spoluprací s PTO část archiválií odvezena na RUK, zbývající skart zlikvidován ve
spalovně.
– Závěrečná zpráva o prověrkách BOZP,
– Revize hasicích přístrojů v historických budovách.
– Aktualizováno poučení studentů v BOZP a PO v české a anglické verzi.
– Dne 11. 8. 2020 bylo prostřednictvím elektronické pošty rozesláno vedoucím zaměstnancům připomenutí
školení, které podle příkazu děkana číslo 3 z letošního roku má být ukončeno do 30. 9., z celkového počtu 53
vedoucích zaměstnanců školení absolvovalo 33 vedoucích, od 20 vedoucích zaměstnanců dosud není k dispozici podepsané osvědčení.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Revize vybavení UNIMEC II:
– Pokračuje upřesňování s projektantem pro slaboproud, datové rozvody a TV, ACS, EPS, PO dle nové verze
PD.
– Upřesňujeme zadání pro audio vizuální techniku.
– Probíhá příprava zadání pro VŘ na samostatně soutěžené části (AV, servervna, datová síť, kamery, společný tisk).
– Technický rozvoj:
– Ve spolupráci s PIO připravujeme technické řešení a podklady pro VŘ pro genový sekvenátor – projekt
Modernizace a rozšíření přístrojového vybavení Národního centra lékařské genomiky, CZ.02.1.01/0.0/0.
0/18_046/0015515. Aktuálně vysoutěžený dvojnásobně výkonný server pro výpočty s plánovanou implementací v průběhu podzimu.
– Příprava posílení infrastruktury pro virtualizaci učeben. Proběhlo VŘ na jeden server, aktuálně ve fázi
objednání.
– Aktuálně probíhá upgrade poštovního serveru Exchange v 2016 (původní verze 2010). Následně (po cca
měsíčním provozu) bude testováno jiné/efektivnější řešení Antispamu.
– V oblasti rozvoje 3D tisku vznikl nový model části páteře, zpracován jako možný propagační materiál
nebo pro výuku. Tzn. s podstavcem nebo varianta ze svítícího materiálu nebo patinovaná varianta pro
výuku.
– Rámcová smlouva pro IT vybavení je platná do konce listopadu. CIT zahájil přípravu ZD pro VŘ na rok
2021. Optimistická varianta předp. návaznost nové RS od 1. 12. 2020. Bude záležet na průběhu VŘ.
– Podpora výuky:
– Probíhá intenzivní příprava na online výuku přednášek. S ohledem na nedostatek času řešíme paralelně
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3.
–

–

–

4.

technické i organizační záležitosti. Předp. se zapojení studentů a brigádníků. Přednášky budou online
s nahráváním, předem nahrané nebo v kombinaci. Detaily budou řešeny na poradě 17. 9. 2020 a školení
/ workshopu plánovaném na 24. 9. 2020 (čas bude upřesněn).
– Pro podporu online výuky plánujeme pořídit 2× nahrávací zařízení PEARL mini a 2× speciální USB vizualizér pro snadné online přenášení ručních kreseb. Aktuálně probíhá VŘ.
– E-learningový tým byl posílen kolegyní Lucií Pešanovou s úvazkem 0,6. Kolegyně bude primárně zajišťovat organizaci studentů zapojených do činností souvisejících s online výuku a nahrávání a zpracování
přednášek.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
V přípravě:
– Opatření děkana – Vnitřní kontrolní systém, v návaznosti na toto opatření v přípravě opatření děkana
systém řízené dokumentace – zbývá vyhotovení příloh, podpisových vzorů a finalizace pracovněprávních
dokladů.
– Opatření děkana – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na základě nového Opatření rektora č.
30/2020, úprava finančních limitů u Veřejných zakázek malého rozsahu, úprava schvalování veřejných
zakázek.
Smlouvy
– Darovací smlouva – Workshop pro lékaře a psychology – Náročné komunikace v medicíně – před podpisem druhé smluvní strany.
– Dohoda o spolupráci v rámci street art festivalu WALLZ 2020 s DEPO2015 – podepsáno.
– Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení (na děkanátu Husova 3) k distribuční soustavě do
napěťové hladiny – podepsáno.
– Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s FN Plzeň – podepsáno.
– MTA_European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – v přípravě.
– Training Center Collaboration Agreement_Intuitive Surgical Sàrl – v přípravě.
Různé:
– Analýza právních předpisů studijní agendy – na základě dodaných podkladů studijními odděleními vyhotoven přehled pravidelně aktualizovaných vnitřních předpisů fakulty, potřeba aktualizace opatření
děkana č. 10/2012 – stipendium za vynikající výsledky, nutnost vyhotovení opatření děkana o zajištění
možnosti pokračovat ve studiu stejného studijního programu.
– Disciplinární řízení – probíhá s M. Švecem.
– Úprava podmínek s UP ČR – ověřování možnosti eStravenek vedle klasických papírových šeků.
– Pojišťovací makléř – koordinace zajišťování podkladů naší fakulty pro tvorbu pojistného programu, který
se tvoří za celou UK.
Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Veřejné zakázky / informační shrnutí
– Výstavba menzy a děkanátu – zhotovitel stavby – Probíhá příprava a projednání v orgánech UK.
– Výstavba menzy a děkanátu – koordinátor TDS a BOZP – Probíhá příjem nabídek.
– FIND – Vysokotlaký směšovač medicinálních plynů – Probíhá příjem nabídek.
– FIND/AMTMI – Laboratorní materiál a chemikálie 07-2020 – Objednáno.
– FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 08-2020 – Objednáno.
– FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 09-2020 – Objednáno.
– AMTMI – Laboratorní materiál a chemikálie 10-2020 – Probíhá příjem nabídek.
– FIND – Laboratorní materiál a chemikálie 11-2020 – Probíhá příjem nabídek.
– Laboratorní materiál a chemikálie 12-2020 – Probíhá příjem nabídek.
– FRM – Vybavení fantomové učebny Stomatologické kliniky – Smlouva podepsána.
– ERDF II – Vybavení pro specifické simulace – Smlouva podepsána.
– DNS: Tiskařské služby 07-2020 – Objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 08-2020 – Objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 09-2020 – Objednáno.
– DNS: Tiskařské služby 10-2020 – Objednáno.
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DNS: Kancelářské potřeby 02-2020 – Objednáno.
DNS: Drogistické zboží 03-2020 – Probíhá příjem nabídek.
DNS: Tonery a náplně 05-2020 – Objednáno.
DNS: AV technika 01-2020 – zrušeno.
DNS: AV technika 02-2020 – Probíhá hodnocení.
DNS: AV technika 03-2020 – Probíhá příjem nabídek.
Kanalizační přípojka (projektování) – Uzavřena smlouva.
NCLG – Systém pro sekvenování nové generace (NGS) – Uzavřena smlouva.
LFP – Přístroje pro analýzu buněk v čase – Podpis smlouvy.
NCLG – Rozšíření serverové infrastruktury – Příprava smluv.
LFP – Vysokokapacitní přístroj pro přípravu DNA nebo RNA knihoven z jedné buňky – podpis smlouvy.
LFP – Systém měření acidobazické rovnováhy, minerálů a vybraných metabolitů na automatickém POCT
analyzátoru – posouzení nabídek.
– LFP – Hlubokomrazící boxy – zrušeno.
– LFP – Hlubokomrazící boxy 2 – probíhá příjem nabídek.
V přípravě:
– BBMRI – Automatický systém pro kryoprezervaci vzorků – Probíhá příprava ZD.
– DNS: Drobná ICT 06-2020 – Příprava ZD.
– DNS: Tiskařské služby 11-2020 – Příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Do bufetu KaM byla pořízena a nainstalována ochranná přepážka,
– provedena výměna všech poškozených dveří po vloupání do prostoru KaM,
– provedena oprava záložního zdroje elektrické energie (servisní organizací),
– provedena profylaktická MTG (servisní organizací),
– odstraňování závad na budovách a zařízení, pravidelná servisní činnost, plnění požadavků uživatelů,
– zajištění provozu všech technických a bezpečnostních zařízení budov, pravidelné kontroly, záznamy do
provozních knih,
– údržba objektů a zařízení dle Provozních řádů a plánů údržby,
– sekání trávy na všech plochách areálu, údržba okrasných záhonů,
– úklid venkovních prostorů a vývoz odpadkových košů,
– roční preventivní údržba jednotek VZT a dalších technických zařízení.
Provozně technické oddělení:
– Proběhla pravidelná revizní kontrola elektrického zařízení a hromosvodů a kontrola elektrických spotřebičů,
– DNS-nábytek-03/2020-byla připravena specifikace a vyhlášena veřejná zakázka na dodání stohovatelných židlí pro výuku na Otorinolaryngologické klinice, zboží bylo dodáno v řádném termínu,
– technické a personální zajištění zaměstnanci PTO při Letní škole chirurgie (doc. Liška),
– zajištění dopravy a přepravy archivních dokumentů do spalovny, zajištění materiálu na zápisy LF a průběžného úklidu a zajištění desinfekce v prostorách LF po celou dobu zápisů,
– zajištění dopravy a převoz materiálu do Horního Poříčí na seznamovací a sportovní kurz pro budoucí
první ročník tzv. „Adapťák“,
– zajištění dopravy na promoce a pro ústavy, PC techniky, vyřazený nábytek, drogistického a dezinfekčního zboží,
– pro veřejnou akci „WALLZ – STREAT ART FESTIVAL“ byly odstraněny převislé zeleně a výmalba betonové zdi ve vlastnictví LF na adrese Karlovarská 48, Plzeň,
– do místnosti e-learningu (PAV) byla pořízena do jedné z místností nová podlahová krytina, z důvodu
zlepšení akustických parametrů,
– v prostorách laboratoří Ústavu lékařské chemie a biochemie byly opraveny odpady u dřezů a oprava vlhké
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opadané omítky na stěnách,
– pokračují jednání se zástupci ústavů v rámci finální revize požadavků na vybavení nábytkem a přístrojovým vybavením v projektu UniMeC II.
Děkanát:
– V prostorách učebny č. 15 byla upravena elektroinstalace včetně osvětlení, dodán a nainstalován nový nábytek pro Studijní oddělení v Anglickém jazyce. Část původního nábytku byla převezena do skladu PTO,
– Oranžová posluchárna – došlo k celkové výmalbě prostoru pro výuku a bude nainstalována magnetická
tabule,
– venkovní prostory – byly prořezány dřeviny a úklid zahrady LF,
– se společností ČEZ je v jednání výměna hlavního jističe a přechod na přímé měření spotřeby elektřiny.
ŠAF:
– Byly vymalovány chodby Ústavu sociálního a posudkového lékařství a nainstalovány závěsné systémy,
– Výtahy – z důvodu utlumení činnosti výtahové divize postoupila společnost eSVe stav s.r.o. smlouvu
v poskytování servisních služeb výtahů společnosti Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Připravovaná výběrová řízení: Vedoucí ústavu farmakologie a toxikologie.
Probíhající výběrová řízení: Aasistent Psychiatrická klinika, asistent Chirurgická klinika, asistent Stomatologická klinika a 2. IK – zástupce přednosty pro školskou činnost.
Uzavřená výběrová řízení: Ústav biologie – asistent/odborný asistent, Ústav lékařské chemie a biochemie
– asistent, odborný asistent – jedno místo obsazeno a Centrální laboratoř pro imunoanalýzu – jen změna
zařazení stávajících zaměstnanců.
Otevřená neakademická výběrová řízení: Referent studijního oddělení pro studenty v anglickém studijním
programu, vědecký pracovník – postdoc – projekt Chaperon, další pozice.
Uzavřená neakademická výběrová řízení: Ústav soudního lékařství – laborant, vědecký pracovník – postdoc
– projekt Chaperon – 1 místo obsazeno.
Kurz češtiny pro zahraniční zaměstnance: Připravujeme nový kurz češtiny pro zahraniční zaměstnance –
hledáme nové účastníky do kurzu.
Příspěvek ze sociálního fondu na bytové potřeby: K 31. 8. 2020 proběhla uzávěrka doručených žádostí. V běhu
rozhodovací proces, zda bude příspěvek vyplácen s ohledem na stav prostředků v sociálním fondu.
Příspěvk na penzijní spoření a životní spoření: Od 3/2020 změna příspěvku na penzijní spoření a životní
spoření. I nyní se objevují u některých zaměstnanců, kteří tuto skutečnost nenahlásili pojišťovně – vzniká
nedoplatek, z podnětu pojišťovny si zaměstnanec musí sám doplatit. Zaměstnanci upozorněni na skutečnosti, že mají penzijní fond upozornit již na jaře 2020.
V září proběhne revize čerpání dovolené zaměstnanci. OMO rozešle na pracoviště zůstatky dovolených.
Revize pracovnělékařských zdravotních prohlídek. OMO dělá revize pracovnělékařských zdravotních prohlídek za covidové období, kdy neprobíhaly prohlídky. Zaměstnanci, kterým prohlídka uplynula v tomto
období, budou postupně objednáváni na volné termíny u lékařů.
Náplně práce akademických pracovníků. Z pracovišť doručují náplně práce akademických pracovníků. OMO
kontroluje oprávněnost zařazení do tříd a výše mezd, aby vše odpovídalo předpisům UK. Všechna pracoviště
mají doručit do 15. 9. 2020.
Dohoda o práci z domova. S ohledem na vývoj epidemiologické situace je OMO připraveno uzavírat pro
zaměstnance Dohody o práci z domova a to na žádost vedoucího pracoviště. Pokud to charakter práce zaměstnance a jeho zdravotní stav umožňuje, může být se zaměstnancem (THP zaměstnanec, vědec) uzavřena
Dohoda o práci z domova. Dohoda bude zaslána zaměstnanci e-mailem a předložena děkanovi k podpisu.
Stane se přidruženým dokumentem k pracovní smlouvě. Dohoda bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení i jejího vypovězení. Rozsah odsouhlasené vykonávané práce z domova bude
plně v kompetenci vedoucího. V blízké budoucnosti bude zřejmě nejčastějším důvodem k uzavírání dohody
situace související s COVID 19. Škála důvodů však může být širší a může dojít k jiné definici rozsahu práce
z domova pro jednotlivé důvody. Znamená to, že po uplynutí doby např. nařízené karantény kvůli COVID
19 může nastat jiný režim kombinace práce na pracovišti a práce z domova. V úvahu pro posouzení potřeby
práce z domova ze strany zaměstnance musí vedoucí vzít v úvahu více faktorů, zejména potřeby pracoviště, osobní situaci zaměstnance, případné nařízení karantény či jiná opatření stanovená vedením fakulty,
univerzity, Krajské hygienické stanice či např. ministerstva. OMO doporučuje vedoucím, aby vždy využili
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možnost e-mailového odsouhlasení práce z domova (i jako reakce na telefonickou žádost nebo informaci
od zaměstnance) s uvedením důvodu jeho poskytnutí (např. karanténa kvůli COVID) a dobu jejího trvání
(např. 2 týdny) a rozsahu (100 % práce z domova, bez přítomnosti na pracovišti). Tím získá vedoucí nástroj,
jak zaměstnance opět po pominutí důvodu povolat zpět na pracoviště.
Pro vedoucí doporučujeme při zadávání úkolů na dálku dbát následující pravidla, která mohou ulehčit řešení
případných sporů se zaměstnanci:
– Úkoly zadávat e-mailem, aby bylo zadání dokladovatelné;
– úkol zadávat s termínem splnění, aby nedošlo k prodlení a definovat požadované parametry výstupu;
– kontrolovat splnění úkolu, evidovat splněné úkoly;
– korespondenci uchovávat.
S akademickými pracovníky není třeba uzavírat Dohodu o práci z domova, nicméně pravidla pro e-mailovou
komunikaci o přítomnosti na pracovišti nebo úkolech platí obdobně.
Se mzdami za měsíc srpen budou vyplaceny odměny za publikační činnost.
Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
Průběžné hospodaření k 31/7 v porovnání s rozpočtem pomalejší čerpání příspěvku P v části mzdových limitů pracovišť (volné prostředky příspěvku P – pracoviště budou vyzvány k čerpání).
Příprava podkladů pro ekonomickou komisi AS UK – stav financování dostavby Unimec II etapa – všechny
zdroje tj. OPVVV, 133 240, vlastní zdroje, chybějící zdroje, v letech, dle způsobilosti, nezpůsobilosti, pro
naplánování dalšího postupu ideálně včetně zakomponování připravované metodiky s nakládáním v otázce
prodeje stávajících objektů ve správě LFP (metodiku připravuje RUK).
V příjmové části rozpočtu nepotvrzená částka příjmů u poplatků studujících v angličtině – zápisy stále v běhu.
V části Příspěvků a dotací nejistá částka alokovaných 10 % – MŠMT poskytuje vysoké škole průběžně v roce
90 % příspěvku, zbývající část se poskytuje až po 31/10 , opětovné doporučení vedení UK ponechat rozpočtovou rezervu pro případ, že by státní rozpočet neposkytl zbývajících 10 % z důvodu deficitu SR.

Ad 12.) Různé
– Před zahájením akademického roku budou vydány aktuální informace a pravidla k organizaci výuky (dle
aktuální epidemiologické situace).
– Na dotaz pana děkana informoval ředitel FN Plzeň MUDr. Šimánek kolegium o aktuální epidemiologické
situaci a personálním zajištění ve FN Plzeň.
– Proděkanka doc. Kuncová – žádost o udělení výjimky pro platbu školného ve dvou splátkách pro švédského
studenta v 1. ročníku – KD souhlasí.
– Proděkan prof. Filipovský dotázal půjčování knih zahraničním studentům ze SVI. V této věci bude panem
proděkanem oslovena PhDr. Dana Zdeňková.
Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni proběhne v úterý 27. 10. 2020 ve 13:00 na ORAK.
Zapsala: Olga Křišťálová

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