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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA
LÉKAŘSKÉ FAKULT Y UK V PLZNI
5. 4. 2022
od 11:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., doc. Ing. Václav Babuška,
Ph.D., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ing. Marie Klečková, MUDr. Anna Malečková, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., Lucie Züglerová
Omluveni:
Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.,
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., prof. MUDr. Martin Matějovič, 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. Ing. Václav Babuška, Ph.D., proděkan pro teoretickou a preklinickou výuku všeobecného lékařství v čj a aj (1.–3. ročník)
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 – doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství v českém a anglickém jazyce
8. Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
9. Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
10. Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
11. Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu
12. Diskuse
Ad 1.) Zahájení zasedání Kolegia děkana LFP a informace děkana fakulty – prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA
– Dne 17. 3. 2022 přijetí AD LF ministrem Válkem a ministrem Gazdíkem: debata na téma počtu zubních lékařů, financování lékařských fakult, přijímání ukrajinských studentů, tole a řízení IPVZ.
– Návštěva rektorky UK s kolegiem dne 21. 3. 2022.
– 17. 3. 2022 výjezdní zasedání RKR UK – potvrzení, že vstup do řádného studia na lékařské fakulty je pouze
přes přijímací zkoušky.
– Termíny přijímacích zkoušek na naší fakultě 6. 6. 2022 (náhradní termín 28. 6. 2022).
– Volba předsedy AD LF – prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
– Jednání s primátorem města Plzně s Mgr. Pavlem Šindelářem o využití opuštěných budov LFP.
– Předsmluvní odpovědnost – varování děkana.
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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 5 českých a 3 zahraniční uchazeči.
– 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 Qitnaand 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 3. 1. 2022 je na UK LFP zařazeno 1.339 školenců. V roce 2022 bylo vydáno 16 certifikátů. 4 certifikáty bez ZK
po kmeni 12 po ZK po základním kmeni.
– Od začátku roku 2022 proběhly ZK po interním, gynekologicko-porodnickém, oftalmologickém, dermatovenerologickém a kardiochirurgickém kmeni. Další budou následovat.
– Na postu náměstkyně MZ ČR skončila ke dni 29. 3. 2022 profesorka Martina Koziar Vašáková.
Ad 4.) Referát – doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D., proděkan pro teoretickou a preklinickou výuku
všeobecného lékařství v čj a aj (1.–3. ročník)
– Předložen návrh systému volby výuky tělesné výchovy pro 1. a 2. ročník všeobecného lékařství podle návrhu
ústavu tělesné výchovy ve spolupráci se studijním oddělením. Kolegium děkana předložený návrh podpořilo.
– Na žádost studijního oddělení zahájeno jednání s CIT/OVAVT o obnovení prezenční výuky Informatiky
v 1. ročníku anglického programu všeobecného lékařství.
– Revize náplně výuky informatiky v českém programu tak, aby odpovídala potřebám studentů 1. ročníku.
– Komise pro přijímací zkoušky – schválení přijetí uchazečů do 1. ročníku všeobecného lékařství splňujících
podmínku „bez přijímacího řízení“ v počtu 200.
– Do aktuálního přijímacího řízení je přihlášeno 104 uchazečů z Ukrajiny, 8 uchazečů zatím nezaplatilo poplatek za přijímací řízení. Návrh: dle doporučení Rektorátu UK a po dohodě s paní tajemnicí nevyřazovat
ukrajinské studenty, kteří nezaplatili poplatek za přijímací řízení – nebude se poplatek vymáhat.
– Hybridní jaro – online, Rektorát UK:
– Plánována novelizace přílohy č. 2 Statutu UK, poplatky spojené se studiem, článek 4 – poplatky za studium v cizím jazyce – harmonogram projednávání (19. 4. KR, 2. 5. RKR, 24. 6. AS UK – účinnost od AR
2022/2023).
– Diskutován režim „Freemover“ pro studenty ukrajinských univerzit, kterým byla poskytnuta dočasná
ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.
– Žádost Masarykova gymnázia o prezentaci Lékařské fakulty v Plzni dne 18. 5. 2022.
Ad 5.) Referát – prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
– Rozvoj fakulty – stavba UniMeC:
– Zahájeno vybavování – jedna posluchárna před dokončením, v příštím týdnu se bude pokračovat s dalšími dvěma. V příštím týdnu začíná instalace kancelářského a výukového nábytku. Dodány první přístroje
na stávající pracoviště – většina ostatních přístrojů až do UniMeC II. Na právní odevzdány podklady pro
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–
–
–
–
–

–

opakovanou zakázku nevysoutěžených částí. Stavba mírný skluz – diskuse s Gemo o možném prodloužení vzhledem k odchodu 20 % ukrajinských dělníků, bez vlivu na termín stěhování, další konsekvence
diskutovány. Fakulta trvá na stanoveném termínu předání stavby (v případě nedodržení termínu vymáháno penále) – ještě bude diskutováno.
– S dostavbou a spuštěním nového kampusu se výrazně změní charakteristika provozu s ohledem na technologickou náročnost budov (návrh PTO, v agendě paní tajemnice).
PPSŘ 2022–2025:
Proběhla transformace PPSŘ pro roky 2022–2025, vybrané aktivity byly přesunuty do NPO.
Volné prostředky roku 2022 budou využity na realizaci nových rozvojových aktivit fakulty Inovace studijních
programů na úrovni předmětů a kurzů.
Předáno ke schválení členům hodnotící komise IP a PPSŘ.
PR – zrealizováno:
– Vydaná tisková zpráva: 9. 3. 2022 Týden mozku – přednášky pro veřejnost.
– Týden mozku – přednášky pro veřejnost měly úspěch – MUDr. Ježek, doc. Cendelín, dr. Jelínková – 16. 3.
2022 ve Studijní a vědecké knihovně PK.
– Pro studijní veletrh Futuralia Lisabon – propagační předměty (obratle z 3D tisku, dózy se znakem LF, 2×
banner „roll-up“, adresní kartičky), propagační video LFP (koncept PR odd., realizace e-learning tým).
PR – v běhu nebo v přípravě:
– Pokračuje příprava VZ 2021.
– Stanoven termín slavnostního otevření kampusu: 8. 11. 2022 – s výročím 77. založení fakulty.
– Den CŽV a Festival absolventů 23. 4. 2022 – příprava probíhá v součinnosti se studijním oddělením.
– Facultas nostra 04/2022 v tisku.
– Juniorská univerzita UK – žádost o uspořádání prohlídky laboratoří na LFP.

Ad 6.) Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., proděkan pro zahraniční styky
– Proběhlo výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty v akademickém roce 2022/2023. Studenti se mohli hlásit až na tři zahraniční univerzity do 22. 3. 2022 prostřednictvím online aplikace https://is.cuni.cz/
webapps/. Přijali jsme celkem 92 přihlášek od 39 studentů. Hodnotícími kritérii jsou ročník studia, studijní
průměr, znalost cizího jazyka, zapojení do Buddy systému LFP nebo Studentské vědecké činnosti. Přihlíží se
též k preferencím studentů. Ve výběrovém řízení uspělo 31 studentů, kteří budou nominovaní na zahraniční
univerzity.
– K 20. 3. 2022 skončilo jarní kolo Fondu mobility UK. Žadatelé předkládali své žádosti prostřednictvím IS
Věda. Za LFP si podali žádost 4 Ph.D. studenti na celkem 5 výjezdů v kategorii vědeckých nebo výzkumných
pobytů v zahraničí. Jejich kompletní žádosti byly odeslány na RUK k posouzení Rady FM UK.
– Na webu fakulty jsou zveřejněny informace k Fulbrightovým stipendiím pro rok 2023/2024 včetně pozvánky
na webináře na programy pro studenty, pro vědce a přednášející, Fulbright-Masaryk program (http://www.
lfp.cuni.cz/clanek/6075-fulbrightova-stipendia-2023-24.html).
– Dne 11. 4. 2022 se bude konat online seminář na Stipendia DAAD pro krátkodobé pobyty v Německu. Seminář je určen pro absolventy VŠ, doktorandy, vysokoškolské pedagogy, vědce, bývalé stipendisty, ale také pro
pracovníky zahraničních oddělení VŠ. Informace je zveřejněna na webu fakulty (http://www.lfp.cuni.cz/
clanek/6076-stipendia-daad-pro-kratkodobe-pobyty-v-nemecku-online-seminar.html).
Ad 7.) Referát – doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství
v českém a anglickém jazyce
– Žádost o schválení 2 volitelných předmětů ve SP Zubní lékařství (viz přílohy): CAD/CAM ve stomatologické
laboratoři, praktický kurz a Úvod do fotografování ve stomatologii. Kolegium děkana schválilo výše uvedené
volitelné předměty.
Ad 8.) Referát – prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost
fakulty
– Projekty národní:
– Cooperatio. Byly podepsány dohody o rozvoji vědních oblastí LFP programu Cooperatio. Probíhá schvalování záměrů na úrovni koordinujících fakult, v minulém týdnu dodány všechny záměry rozvoje oblas-
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tí, kterých se LFP účastní, v tomto týdnu probíhá schvalování vědeckou radou per rollam. Připravena
Pravidla rozdělování finančních prostředků programu Cooperatio pro schválení akademickým senátem.
– IP 2021. Závěrečné zprávy IP za rok 2021 od řešitelů byly zpracovány, předány k vyhodnocení na OPP
RUK a schváleny.
– PPSŘ 2022–2025. Proběhla transformace PPSŘ pro roky 2022-2025, vybrané aktivity byly přesunuty do
NPO. Volné prostředky roku 2022 budou využity na realizaci nových rozvojových aktivit fakulty Inovace
studijních programů na úrovni předmětů a kurzů. Předáno ke schválení členům hodnotící komise IP a
PPSŘ.
– GA UK. Grantové radě UK byly předány závěrečné zprávy 7 ukončených projektů.
– SVV. KR UK schválilo částky navržené GR UK pro projekty a konference SVV 2022. Pro projekty SVV na
LFP byla schválena částka 3.555 tis. Kč, pro pořádání SVK částka 193 tis. Kč.
– OP VVV běžící: Realizace projektu FIND – odevzdána 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu AMTMI – odevzdána 8. ZoR, 9. ŽoP. Realizace projektu eBiofyzika – 30. 11. 2021 skončila realizace, probíhá hodnocení
závěrečné ZoR a vypořádání připomínek. Realizace DSP – schválena 9. ZoR a proplacena 10. ŽoP. 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 II a NCLG II – odeslány závěrečné
zprávy, v řešení připomínky. 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 (participace na IAD).
– AZV. Byla odevzdána poslední závěrečná zpráva za rok 2021, termín odevzdání 31. 3. 2022, (posunuta
z důvodu vytíženosti hl. řešitelky dr. Němcové – přeměna laboratoře na Covid centrum). Probíhají podpisy smluv u dvou přijatých projektů 2022 – LFP hlavní řešitel (doc. M. Dolejská, dr. R. Pálek).
– PRIMUS. Byla zpracována a odevzdána závěrečná zpráva, hlavní řešitel dr. Blahna. Termín 31. 3. 2022.
Do vyhlášeného 7. kola soutěže projevili zájem podávat projekt Mgr. Viktor Hlaváč, Ph.D. a Filip Ambrozkiewicz Ph.D. Termín odevzdání 20. 4. 2022.
– GA ČR. Do veřejných soutěží 2023 bude odesláno celkem 7 návrhů (2 mezinárodní a 5 standardních),
ve dvou projektech vystupuje LFP v roli spoluuchazeče. Termín odeslání finálních návrhů na GA ČR je
7. 4. 2022.
– 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). Aktivita – e Informatika – participace na projektu 1. LF (návaznost na projekty OPVVV –
eBiofyzika) – CIT. 8. 4. 2022 – plánováno jednání RUK k procesu NPO transformace.
– Projekty mezinárodní:
– H2020 ARICE (Twinning – prof. Topolčan) – v realizaci, proběhl review meeting k 1. reportovacímu
období, čekáme na hodnocení.
– H2020 Chaperon – v realizaci.
– H2020 HORUS – projekt přijat k financování, aktuálně v řešení smlouva s FN – práce se vzorky/pacienty,
příprava na podpis konsorciální dohody, zahájení plánováno na 11/2022.
– 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 1×).
– 4EU+ minigranty – 4 projekty přijaty k financování (M. Holubová, K. Ismail, J. Hatina, K. Phanindra.
– Inter Action – Ing. Polívka – v realizaci.
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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 9.) Referát – doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., International Office
– Přijati 2 studenti do programu Dentistry – další studenti se k přijímacímu řízení přihlašují.
– Poplatek za studium se navyšovat nebude (nyní 350 tis. Kč).
Ad 10.) Referát – Ing. Marie Klečková, tajemnice
1. Jana Smolková, Ing. Vořech, Bezpečnostní oddělení / informační shrnutí
– Třídění a převzetí archiválií.
– Příprava pro separovaný sběr.
– Školení BOZP a PO.
– Kontrola půdních prostor, zajištění střešního okna.
2. Ing. Roman Paveza, Centrum informačních technologií / informační shrnutí
– Aktuální činnosti. Spolupráce v rámci výstavby UNIMEC II.
– Podklady pro všechna výběrová řízení byla již zpracována, vysoutěžena nebo se soutěží. Konkrétně: Data-WiFi – v realizaci. V přípravě dodatek na změny/doplnění chybějícího vybavení. AV technika – v realizaci. V přípravě dodatek na změny/doplnění chybějícího vybavení. Telefonní ústředna – plánovaná implementace v červnu. Kamery – v realizaci. Centrální serverovna – VŘ probíhá. Záložní zdroje UPS – VŘ
probíhá. Interaktivní tabule – vyřazený uchazeč podal námitku na ÚOHZ. Z pohledu LFP je nedůvodná,
čekáme tedy na vyjádření úřadu (obvykle to trvá 3 měsíce). Společný tisk – plánovaná implementace
v červnu.
– Probíhají jednání o rozšíření stávající grafické nástavby C4. Ta by měla zastřešit všechny systémy, přístupový, zabezpečovací, kamery a požární, aby měla obsluha recepce možnost jednoduché správy, zabezpečení a řešení poplachů. Je předběžně dohodnuto, že toto rozšíření bude součástí změny číslo 3.
– CIT poskytuje plnou součinnost v rámci implementačních prací na stavbě, zejména pak při instalaci
strukturované kabeláže, instalaci a konfiguraci switchů, instalaci AV techniky.
– Probíhá příprava na stěhování. Zaměstnanci byli osloveni ohledně předběžného postupu stěhování VT.
Byli upozorněni, že se nebudou stěhovat a dále podporovat malé stolní tiskárny (až na schválené výjimky). Vše bude řešeno centralizovaným tiskem, což přinese úspory na spotřebním materiálu, vyšší
bezpečnost i úsporu servisu (opravy, výměna tonerů malých tiskáren). Schvalování žádostí o výjimky
proběhne do konce dubna 2022.
– Další provozní činnosti CITu probíhají v obvyklém režimu. Nedošlo k žádným zásadním výpadkům ani
bezpečnostním incidentům.
3. Ing. Roman Paveza, Právní oddělení – Právní a studijní záležitosti / informační shrnutí
– Opatření:
– Opatření děkana č. 2/2022 – Pravidla pro průběh přijímací zkoušky.
– Různé:
– Dodatek č. 1 se společností GEMO a.s. na výstavbu Děkanát + menza – podepsáno.
– Zdravotnický dotazník MESS – podepsáno.
– Řešena akreditace Ústavu sportovní medicíny – podána kompletní žádost.
– Smlouva o spolupráci s FN Plzeň na projektu HORUS – schválení ve FN Plzeň.
– Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání, vědecko-výzkumné práci a zdravotnictví – v přípravě.
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–

4.
–

–

5.
–

–

– Sběr dat na RUK – transfer znalostí na LFP za rok 2021 – vyřízeno.
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o krátkodobém nájmu tělocvičny – ZČU v Plzni – čeká se na podpis druhé strany.
– Využití bazénu pro výuku studentů LFP – příprava podmínek.
– Smlouva o dlouhodobém pronájmu tlakových lahví – podepsáno.
– Veřejná zakázka na úklidové služby – v přípravě.
– Veřejná zakázka na ostrahu objektu a recepci – v přípravě.
– Dodatek č. 3 ke SoD se společností GEMO a.s. – v přípravě.
– Dodatek č. 2 ke SoD se společností GEMO a.s. – děkanát + menza – v přípravě.
Studijní agenda:
– Odpovědi na problematické otázky řešené studijními odděleními.
– Tvorba nových rozhodnutí, participace na tvorbě různých odvolání SO.
– Smlouva o zabezpečení odborné praxe – FAF UK – čeká se na podpis druhé strany.
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 – Podpis smlouvy.
– U2 – vybavení – Kamerový systém – Smlouva podepsána.
– U2 vybavení – Přístroje a zařízení – Smlouvy podepsány.
– U2 vybavení – Dodávka tiskového řešení – Interim kontrola MŠMT.
– UniMeC II. etapa – Přístrojové vybavení – Interim kontrola MŠMT.
– DNS: Drobná ICT 03-2022 – objednáno.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 01-2022 – příjem nabídek.
– DNS: Laboratorní materiál a chemikálie 02-2022 – příjem nabídek.
– UniMeC II. etapa – vybavení centrální serverovny – příjem nabídek.
– U2 vybavení – dodávka UPS – Příjem nabídek.
– ERDF II – přístrojové vybavení simulačního centra – příjem nabídek.
– ERDF II – AV vybavení simulačního centra – příjem nabídek.
– U2 D+M – Gastro vybavení 2. etapa – Ex ante kontrola MŠMT.
– LFP – Hypoxická simulační sestava – příprava objednávky.
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.
– U2 vybavení – Přístroje a zařízení – Příprava ZD pro nevysoutěžené části.
– DNS: Drogistické zboží 01-2022 – Příprava ZD.
Ing. Petr Vais, Provozně technické oddělení / informační shrnutí
Kampus (BC + UniMeC + Modrá posluchárna):
– Provedena servisní kontrola funkčnosti a údržba únikových posuvných dveří SO 01.
– Spolupráce a tvorba návrhu systému Generálního klíče UniMeC II.
– Účast na topné zkoušce a kontrole všech systémů vytápění UniMeC II.
– Provedena revize zařízení EPS ve všech objektech (SO 01, 02, 04, 08), včetně praktické zkoušky zařízení.
– Provedena revize zařízení EZS ve všech objektech.
– Účast na funkčních zkouškách vzduchotechniky a splitového chlazení UniMeC II.
– Spolupráce s dodavatelem stavby nových objektů při propojení stávajícího a nového areálu fakulty, účast
na KD stavby a dalších jednání.
Provozně technické oddělení:
– Organizace a zajištění dopravy pro ústavy, PC techniky, tonery z DNS, vyřazený nábytek, drogistického
a dezinfekčního zboží.
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6.
–

–

–

–

7.

– Pokračují jednání se zástupci ústavů a pracovišť v rámci 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 a podklady pro VZ.
– Pokračuje spolupráce s dodavateli z VZ na vybavení pro objekt UniMeC II., součinnost a koordinace
s jednotlivými dodavateli – pokračují pravidelné schůzky.
– PTO ve spolupráci s OMO a PO zpracovalo a předložilo podklady (úklidové metry, klasifikaci prostor
a druh podlahových krytin) pro VZ na úklidové služby, obsluhu recepce a ostrahy na UniMeC II., UniMecC I., Modrou posluchárnu a BC. Nová koncepce přináší dopady i do pracovněprávních vztahů viz
koncepce. Projednání s odbory v průběhu dubna 2022, následně bude řešeno na úrovni ústavů a dotčených zaměstnanců. Kolegiem děkana předložený koncept schválen.
– Spolupráce se zpracovatelem a dodavatelem znaleckého posudku budov určených k prodeji (Apogeo).
– Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 1. 2022 o plošném testování
zaměstnanců UK bylo zajištěno vrácení AG testů ze všech ústavů a pracovišť na PO.
– MŠMT vypracovalo novou klasifikaci a názvy prostor pro pasportizaci objektů. PTO provedlo kontrolu a
zpracovalo připomínky k Metodice pasportu nemovitostí VVŠ, MŠVT.
– DNS – drogistické zboží – byla zpracována specifikace požadavků pro DĚK, PAV, PRO a ŠAF.
– PTO zpracovalo pro EO podklady pro vyřazení evidovaného majetku.
– 16. 3. 2022 – schůzka se zástupcem studentského spolku IFMSA ohledně zajištění Valné hromady. PTO
zajistilo zpřístupnění prostor na UniMec I. – Modrá posluchárna a na ŠAF – Posluchárna a učebny
– 8. 3. 2022 – 11. 3. 2022 – schůzky a prohlídky společně s topnou zkouškou na UniMec II.
– V období 28.–30. 3. 2022 – proběhly funkční zkoušky vzduchotechnických zařízení v objektu UniMec II.
– 31. 3. 2022 – funkční zkoušky chlazení, demivody, systému kanalizací.
Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení / informační shrnutí
Výběrová řízení:
– Probíhající VŘ: Odborný asistent/Asistent/Lektor – Gynekologicko-porodnická klinika. Asistent/Odborný asistent – Ústav sociálního a posudkového lékařství. Asistent/Odborný asistent – Ústav farmakologie a toxikologie. Asistent – Psychiatrická klinika.
– Uzavřená VŘ: Zástupce vedoucího pro školskou činnost – Ústav klinické biochemie a hematologie. Zástupce přednosty pro školskou činnost – Neurologická klinika.
– Probíhající neakademická VŘ: Knihovník Výpůjčního oddělení – Středisko vědeckých informací. Systémový knihovník – Středisko vědeckých informací. Laborant – Šiklův ústav patologie.
– Uzavřená neakademická VŘ: Sekretářka Stomatologická klinika.
Multisport karta. Od května 2022 připojení fakulty k možnosti využívat Multisport kartu zaměstnanci LFP.
Zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším si budou moci prostřednictvím zaměstnavatele zakoupit MultiSport
kartu. Paušální částka 690 Kč je zaměstnancům srážena měsíčně ze mzdy. Karta umožní vstup na smluvní
sportoviště bez dalšího placení vstupného.
Rozvrhy čerpání dovolené. Rozvrhy čerpání dovolené pro rok 2022 mají povinnost zaměstnanci odevzdat do
30. 4. 2022. V systému WhoIs bude připraven modul na vytvoření plánů. Předpokládané spuštění modulu
11. 4. 2022. Návod na obsluhu odešle OMO v týdnu od 11. 4. 2022.
Roční zúčtování daně za rok 2021. Dokončování ročního zúčtování daně za rok 2021. Zaměstnanci obdrží
vratku daně ve výplatě za březen. Ve výplatním termínu OMO zaměstnancům zašle výpočet vratky v papírové formě.
Mgr. Kristína Mizeráková, E-learningový tým a POSTUDIUM / informační shrnutí
– E-learningový tým. Pracujeme na zařízení zázemí pro e-learningový tým v nové budově, zejména na vybavení a uspořádání mediálního ateliéru. Probíhají pravidelné koordinační schůzky a školení se studenty
(CZ/EN) zajišťujícími podporu vyučujících pod vedením L. Pešanové a D. Rajdla. Proběhl kurz Učitel
na Lékařské fakultě. V dalším období (červen) bude kurz vést také MUDr. Malečková. Do kurzu jsou
zapsáni studenti a pedagogové budoucího simulačního centra. Ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK
jednáme se ZOOM o podmínkách prodloužení licencí pro UK.
– Spolupráce se studenty. Od začátku semestru probíhá na některých pracovištích učení studentů studenty (KARIM, Ústav klinické biochemie a hematologie, Ústav histologie a embryologie).
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– Spolupráce mediálního týmu s ostatními odděleními. Pro propagaci fakulty na veletrhu v Lisabonu jsme
připravili propagační video v angličtině (https://vimeo.com/694429426) a v portugalštině (https://vimeo.com/694429426).
– Portál POSTUDIUM a spolupráce s FN. Byl přednesen návrh spolupráce paní náměstkyní Ing. Mašínové
a panu řediteli MUDr. Šimánkovi, kteří portálu vyjádřili podporu. Formální kroky spolupráce jsou řešeny
(VZ a její specifikace, nutná součinnost právního a zakázkového odd. aj.)
8. Ing. Klečková, Ing. Ratajová, ekonomika LFP / informační shrnutí
– Příprava struktury rozpočtu 2022.
– Spolupráce s pracovní skupinou UK na ekonomické otázky (poradní orgán rektorky) – řešení otázky
dofinancování investičních akcí v rámci NPO (kampus Mephared, kampus Albertov aj. x srovnání s financováním UniMec, příprava podkladů pro EK AS UK).
– Spolupráce s pracovní skupinou LFP na VZ na ekonomicko-informační projekt UK s cílem unifikace
ekonomického softwaru, specifikace informací za LFP – 2. kolo připomínek.
– Řešení otázky postupu při prodeji budov ve správě LFP – schůzky s transakčním poradcem a potenciálními investory, supervize výstupní zprávy.
– Analýza zdrojů na dostavbu kampusu Unimec a objemu prostředků k dofinancování dostavby v souvislosti s HV, predikce dalšího postupu v souvislosti s dostavbou a podílem KaM na menze, v souvislosti
s potřebou ŠAF pavilonu, jednání s atelierem Mepro pro řešení otázky postupu podání žádosti do dokumentace programu pro ŠAF pavilon.
– Nábor zaměstnanců menzy – pokračující jednání s vedoucím menzy, práce na koncepci provozu a struktuře týmu, organizační doba, řešení otázek financí ( LFP staví × KaM provozují aj.).
– Řešení provozně – organizačních otázek souvisejících s budoucím provozem kampusu (úklid, vrátní či
recepce, provoz knihovny aj.) – komentář viz přílohy.
– Realizace návštěvy rektorky UK a její pracovní skupiny na kampusu UniMeC.
– Řešení aktuální problematiky dostavby kampusu.
– Příprava VZH.
Ad 11.) Referát – doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., předseda Akademického senátu
– Doplňující volby do studentské části AS LFP
Ad 12.) Diskuse
– Ředitel FN vyjádřil poděkování za pomoc studentů, kteří tlumočí z ukrajinského jazyka.
– Doc. Kuncová připomněla konání Memorialu docenta Fialy (proběhne dne 11. 5. 2022 v rámci Rektorského
dne) – ceny předá pan děkan.
– MUDr. Malečková dotazuje odpuštění poplatku za studium v anglickém programu – od poplatku nebude
upuštěno.
– Lucie Züglerová – poukazuje na krátký termín pro přihlášení se ke státnici (např. Interna) – pan děkan navrhuje v této věci provést analýzu. (Dlouhodobě řešena problematika – studenti se přihlašují ke zkouškám, na
které se poté nedostavují a dožadují se dalších termínů).
Další zasedání kolegia děkana stanoveno na 3. května 2022 od 13 hod na ORAK
Zapsala: Olga Křišťálová

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