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Vyjádření k Centru sportovní medicíny 

Doc. Suchomel a MUDr. Jurák v roce 2001 v rámci KTV založili Laboratoř sportovní motoriky jako 

vědecko-pedagogické pracoviště. Toto pracoviště pak prošlo jistým vývojem jak personálním tak i 

zaměřením své činnosti, stále však zůstávalo součástí KTV. Ke změně došlo v roce 2013, kdy se 

Laboratoř stala samostatným nákladovým střediskem KTV, posléze 1. 10. 2014 byla opatřením 

děkana č. 3/2014 zřízena Laboratoř sportovní motoriky jako diagnostické a vědecko-pedagogické 

pracoviště při děkanátu FP a vedoucím tohoto oddělení byl jmenován PhDr. Petr Šifta, Ph.D.   

K nejpodstatnější změně došlo 1. ledna 2015, kdy byla Laboratoř sportovní motoriky přejmenována 

na Centrum sportovní medicíny (dále CSM, viz opatření děkana č. 1/2015). Především se  změnil 

právním rámec pracoviště, protože byla podepsána pachtovní smlouva mezi FP TUL a firmou 

RehaSportMedic s.r.o. zastoupenou MUDr. Zuzanou  Mottlovou, která tak přestala být 

zaměstnankyní fakulty.  Fakulta tímto aktem přestala poskytovat  lékařskou péči, jejíž zajištění  přešlo 

na RehaSportMedic s.r.o. s tím, že tato firma má pronajaté prostory FP (CSM)  a že využívá zde 

umístěná zařízení. Za tento pronájem a užívání zařízení firma měsíčně platí pachtovné ve výši 5000,-

Kč měsíčně, dále za služby spojené s pachtem (elektrická energie, teplo, vodné, stočné, odvoz 

odpadu) paušálně částku ve výši 1000,-Kč měsíčně. Poslední úhradou, na které se fakulta a firma 

RehaSportMedic s.r.o. dohodly, je  hrazení 33% z tržeb a fakturovaných výkonů ze sportovních 

zátěžových testů ve prospěch fakulty.  Poznamenávám, že z tržeb dalších poskytovaných služeb firma 

neodvádí již  žádnou částku ve prospěch fakulty.  

Změněná situace však nebyla dostatečně reflektovaná oběma smluvními stranami, o čemž nejlépe 

svědčí fakt, že zdravotní sestra, která pracovala ve prospěch firmy, zůstala nadále zaměstnankyní FP 

TUL (tuto záležitost pachtovní smlouva nijak neupravovala).  Za účelem přirozené provázanosti 

činnosti KTV s CSM došlo k jeho zpětnému převedení pod KTV jako jeho složky (opatření děkana 

č. 3/2006). 

Současné personální obsazení CSM je následující:  

                    PhDr. Petr Šifta, Ph.D, úvazek 25%, vedoucí CSM,  

         Pavla Pluhařová, úvazek 50% (od dubna DPČ v analogické výši), zdravotní sestra, 

                    Bc. Jakub Mottl, úvazek 50%, biomedicínský technik.    

 

Vzhledem k tomu, že veškerá činnost paní Pluhařové a pana Mottla je konána ve prospěch firmy 

RehaSportMedic,  nemá podle mého názoru CSM jako samostatná složka žádný faktický smysl a 

hodlám proto toto oddělení KTV k 30. 6. 2019 zrušit. Podotýkám navíc, že příjem na základě 

pachtovní smlouvy (viz výše) nestačil na pokrytí mezd, režie a další nákladů CSM, např. finanční 

ztráta za rok 2018 činila 599 462 Kč (viz Výroční zpráva o hospodaření FP za rok 2018).  Dále 

poznamenávám, že vědecko-pedagogické působení dr. Šifty bude nadále možné jako člena KTV.     

9. 4. 2019 jsem vypověděl pachtovní smlouvu (v souladu s ustaveními této smlouvy) firmě  

RehaSportMedic s.r.o k 30. 6. 2019 z důvodů: 
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- Od začátku akademického roku 2019/20 bude probíhat rekonstrukce tělocvičen a prostor KTV 

a je nutné přesunout členy katedry do náhradních prostor a zabezpečit výuku. K tomu účelu 

budou využity 2 učebny a kanceláře v prostoru objektu budovy v areálu Dubový vrch 

(pronajaté prostory firmou RehaSportMedic). 

- Nutnost rekonstrukce budovy v areálu Dubový vrch, budova je v havarijním stavu – zatéká, 

chybí okapy, špatná ventilace atd. Na roky 2021/2022 je plánována rekonstrukce z prostředků 

Programu MŠMT 133240 v celkové výši  23,1 mil. Kč. Po rekonstrukci bude možné prostory 

budovy pronajímat jen doplňkově, což vyplývá z pravidel programu.  

- Zařízení, které využívá firma RehaSportMedic,  je až na výjimky na (za) hranicí své 

životnosti. Pro fakultu není účelné a ekonomické,  aby předpokládané hrazení oprav, 

respektive nákup nových zařízení, bylo prováděno jen za účelem naplnění podmínek 

pachtovní smlouvy.    

 

 
 

 

V Liberci 30. 4. 2019 

 

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 

                                                                                                                  děkan FP TUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


