Akademický senát

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu
konaného 9. 1. 2019 od 14.00 hodin v restauraci Na Biřičce
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš,
Bc. Keresteš Ondřej, Mgr. Kostelanský Filip, dr. Krátký Martin, doc. Kučera Radim, dr.
Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, Mgr. Matouš Petr, Mišík Jakub, Reguli
Adam, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva,
Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, doc. Roh Jaroslav, prof. Solich
Petr, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš, doc. Trejtnar František
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: dr. Malý Josef, prof. Nachtigal Petr, Vlachová Kristýna

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání dokumentu Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2017/2018, k vyplacení a akademickém roce 2018/2019
5. Projednání Žádosti o svěření správy pozemků st. p. č. 1943, p. č. 200/22, p. č. 200/24
ve vlastnictví Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v ulici Akademika
Heyrovského 1203
6. Projednání Žádosti o svěření správy pozemku st. p. č. 1376 ve vlastnictví
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v Zámostí 683
7. Projednání dokumentu Zřízení samostatného pracoviště interního auditu na UK,
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
Akademický senát
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz/as

8. Projednání dokumentu Rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2017
9. Projednání dílčí změny Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018)
10. Různé

1. Zahájení
Mimofakultní zasedání AS FaF UK zahájila místopředsedkyně senátu Eliška Voříšková krátce
po 14. hodině. Přivítala senátory, vedení fakulty a hosty. Skrutátory pro 10. zasedání byli
určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef Kunrt. Průběh zasedání zapsala Renáta Zdanovcová.
Senátoři se sešli v dostatečném počtu, tudíž byli usnášeníschopní ve všech projednávaných
bodech.
Na úvod zasedání předsedkyně senátu dr. Kudláčková osobně poděkovala senátorům
za odvedenou práci v senátu v uplynulém roce, popřála všem přítomným hlavně hodně
zdraví, mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2019. Dále senátorům sdělila, že AS FaF
UK byla zaslána novoroční zdravice od rektora UK Praha prof. T. Zimy, předsedy AS UK Praha
doc. T. Nigrina a v neposlední řadě od bývalé senátorky a absolventky fakulty Mgr.
M. Voráčové, která studuje v současné době v Japonsku. Následně předsedkyně předala slovo
děkanovi fakulty prof. Šimůnkovi, který rovněž popřál senátorům a přítomným hostům
mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2019. Následoval slavnostní přípitek.

2. Schválení programu
Senátoři s dostatečným předstihem obdrželi program zasedání AS FaF UK spolu
s podkladovými materiály k jednotlivým projednávaným bodům. K navrženému programu
10. zasedání AS FaF UK nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky, nikdo ze senátorů
nepožádal o doplnění programu, proto místopředsedkyně senátu vyzvala senátory
k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 20-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK jednohlasně schválil program 10. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Děkan fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Probíhají další intenzivní jednání na MŠMT, rovněž se zástupci města Hradce Králové
a kraje. 4. 12. 2018 se konalo jednání s hlavním architektem města Hradce Králové,
v prosinci 2018 zaslána primátoru města Hradce Králové žádost o směnu pozemků.
Aktuálně v řešení otázka ohledně dopravního napojení kampusu, Fakultní nemocnice
HK odmítá napojení z jižní strany, ze severní strany nelze, problémem je velké zatížení
komunikace, v řešení možná varianta samostatného napojení z východní strany z ulice
Zborovská. O dalších jednáních a krocích budou senátoři informováni na dalším
zasedání senátu.

prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Hodnocení výuky studenty za ak. rok 2017/2018 – získané výsledky ankety studentů
magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studia vyhodnoceny,
zpracovány a předány vedoucím příslušných kateder, závěry ankety rovněž předloženy
AS FaF UK (požadavek senátu).
 Setkání se studenty 1. ročníku – 9. 1. 2019 – účast prof. F. Štauda, doc. J. Roha
a za Studijní oddělení p. V. Shejbalové.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 Granty a projekty – 2 mezinárodní granty byly schváleny Grantovou agenturou ČR,
německou stranou DFG byl ale podpořen pouze mezinárodní projekt prof. K. Vávrové.
 Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci – fakultní nominace dr. J. Řezníčka
na kandidáta ceny za rok 2018 (z pracovní skupiny prof. Štauda).
 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu – fakultní nominace vědecké monografie
Z. Škubalové a B. Vraníkové – Oční přípravky (ocularia, ophthalmica).
 Věda a výzkum – Metodika M17+ – 1. rok implementace ukončen, Univerzita Karlova
ohodnocena nejvyšší známkou „A“.
 Vzdělávací program pedagogických dovedností – kurz určen pro zaměstnance
a doktorandy UK.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
 Institut vzdělávání ve zdravotnictví – kurz pro kvalifikované osoby, po prof. Klimešovi
převzal doc. Trejtnar.
 Den otevřených dveří (DOD) – vyslovení poděkování všem, kteří se podíleli
na organizaci, pregraduálním studentům a doktorandům, za aktivitu budou udělena
mimořádná stipendia.
 Galerie Na Mostě – Lubomír Lichý – Kreslený humor (vernisáž výstavy proběhla
7. 1. 2019).
 Úspěch pracovní skupiny prof. Hrabálka – odkoupení patentové přihlášky, která chrání
skupinu vysoce antimykobakteriálně účinných látek americkou společností Svenox
Pharmaceuticals LLC.
 Soutěž Věda je krásná (10. ročník) – úspěch RNDr. M. Macháčka, Ph.D. (1. místo +
absolutní vítěz soutěže) a studentky Bc. L. Pokorné (1. místo).
 50 let založení fakulty – vytvořena pracovní skupina, zajišťující přípravy oslav
k 50. výročí vzniku fakulty. Na přípravách a všech náležitostech spojených s oslavou se
intenzivně pracuje.
Dotazy: Dr. Kudláčková položila dotaz, ohledně přístupnosti k propagačním materiálům
a předmětům.
Ing. Vlčková: Propagační materiály jsou vysoutěženy a budou k dispozici postupně na skladě.
Prof. Doležal: Upřesnil, že cennější propagační materiály a předměty bude možné zakoupit.
Dr. Kudláčková: Položila prof. Doležalovi dotaz, týkající se možné existence internetového
obchodu.
Prof. Doležal: Ano, internetový obchod bude.
Dr. Červený se dotazoval, zda se uvažuje o vyvěšení billboardu na budově fakulty?

Prof. Doležal sdělil, že velkoplošná reklamní tabule k 50. výročí založení fakulty bude
vyvěšena, logo fakulty bude umístěno na budově fakulty a bude dostatečně viditelné. Jeho
výroba zadána.
prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:
 Projekt InoMed – ITI – OP VVV – v prosinci 2018 zveřejněny finální výsledky, projekt
pozitivně ohodnocen, realizace projektu zahájena od 1. ledna 2019, garantem
projektu pověřen prof. Wsól, projektovým manažerem Ing. Maur.
 Projekt OP VVV – zbývající plánované přístroje na fakultu budou soutěženy v průběhu
ledna a února 2019.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Změna Opatření děkana – Poplatky, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě UK
v Hradci Králové – zrušeno vybírání poplatků za „malé nostrifikace“, možnost podání
žádosti o částečné navrácení poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky a konáním
rigorózní zkoušky (čl. 2 odst. 2).
 Minimální a zaručená mzda – od 1. 1. 2019 dochází ke změně úrovně minimální
a zaručené mzdy pracovníků v jednotlivých skupinách prací.
 VERSO Cestovní příkazy – testování aplikace tuzemské cestovní příkazy, podání žádosti
o schválení cestovního příkazu online.
 VERSO Likvidační listy (LL) – navazuje na výše uvedenou aplikaci, umožňuje vyřizování
a schvalování faktur online, aplikace se plánuje spustit koncem února 2019.
 Inventura majetku – vrcholná aktivita, do 11. 1. 2019 odevzdat zápisy o inventarizaci.
 Výběrové řízení – Informační systém (IS), v pondělí 14. 1. 2019 proběhne otvírání
obálek.
Místopředsedkyně senátu Voříšková poděkovala vedení fakulty za vystoupení a za sdělení
užitečných informací. Rovněž vyslovila poděkování děkanu fakulty prof. Šimůnkovi,
proděkanům a tajemnici fakulty Ing. Vlčkové za vyslovená novoroční přání.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání dokumentu Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2017/2018, k vyplacení v akademickém roce 2018/2019
Na základě Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na FaF v Hradci Králové
předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek AS FaF UK k vyjádření návrh podmínek vyplacení a výše
stipendia za vynikající studijní výsledky, dosažené v ak. r. 2017/2018.
prof. Štaud: Stipendium je navrženo přiznat celkem 99 studentům (82 studentům
magisterského studijního programu Farmacie, 6 studentům bakalářského studijního
programu ZBIO v prezenční formě studia a 11 studentům navazujícího magisterského
studijního programu ZBIO). Prospěchový průměr byl stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13
Studijního a zkušebního řádu UK. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní
výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném ak. roce, je 10 000–50 000 Kč. K návrhu
nebyly Studijní komisí AS FaF UK ani ze strany senátorů vzneseny připomínky.

Hlasování o předloženém návrhu.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK se kladně vyjádřil k návrhu děkana na přiznání stipendií za vynikající studijní
výsledky, dosažené v akademickém roce 2017/2018 a vyplacené v akademickém roce
2018/2019.

5. Projednání Žádosti o svěření správy pozemků st. p. č. 1943, p. č. 200/22, p. č. 200/24 ve
vlastnictví Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v ulici Akademika Heyrovského
1203
Ing. Vlčková: Podklady k projednání žádosti o svěření pozemků u budovy posluchárny C
do správy Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové byly předloženy AS FaF UK
k prostudování s dostatečným předstihem. Legislativní komise AS FaF UK zaujala
k dokumentu kladné stanovisko. Připomínky a dotazy týkající se žádosti byly vzneseny
ze strany Ekonomické komise AS FaF UK. Tajemnice fakulty Ing. Vlčková se s nimi seznámila
a písemně na ně reagovala. EK AS FaF UK v souvislosti s tímto bodem dále žádá o předložení
vypracovaného přehledu pozemků ve správě fakulty. Zároveň žádá o případný seznam
pozemků, které má v záměru fakulta ještě získat.
Místopředsedkyně senátu E. Voříšková přečetla usnesení a vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitosti
Farmaceutické fakultě UK, konkrétně pozemku st. parc. č. 1943, pozemku p. č. 200/22
a pozemku p. č. 200/24 v katastrálním území Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3094,
a souhlasí s jeho přijetím.

6. Projednání Žádosti o svěření správy pozemku st. p. č. 1376/3 ve vlastnictví
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v Zámostí 683
Ing. Vlčková: Podklady k projednávané žádosti o svěření pozemku pod částí budovy v Zámostí
do správy FaF UK v Hradci Králové byly předloženy AS FaF UK s dostatečným předstihem.
Senátoři se s dostupnými materiály seznámili. Během zasedání nevznesl nikdo z přítomných
senátorů žádný podnět, proto místopředsedkyně senátu vyzvala senátory k hlasování
o usnesení.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK v Hradci Králové projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy
majetku nemovitosti Farmaceutické fakultě UK, konkrétně pozemku st. parc. č. 1376/3 v
katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, vedené u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3526,
a souhlasí s jeho přijetím.

7. Projednání dokumentu Zřízení samostatného pracoviště interního auditu na UK,
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
Návrh předkládá děkan FaF UK v Hradci Králové prof. Šimůnek, který následně předal slovo
tajemnici fakulty Ing. Vlčkové. Paní tajemnice ohledně zřízení samostatného pracoviště

interního auditu (IA) na FaF UK v Hradci Králové podala senátorům upřesňující informace.
Návrh o zřízení samostatného pracoviště IA byl předložen Vědecké radě FaF UK, ta na svém
zasedání vyjádřila souhlasné stanovisko. Nově vzniklý útvar IA by měl vykonávat svoji činnost
od 1. 2. 2019.
K tomuto projednávanému bodu byly vypracovány a předloženy dotazy Ekonomické komise
AS FaF UK.
Dotazy EK AS FaF UK: Co je důvodem zřízení IA na Farmaceutické fakultě?
Jaký se očekává přínos pro fakultu?
Personální obsazení – 1 pracovník zaměstnán pouze na 0,5 úvazek?
Výběrové řízení – jaké jsou profesní předpoklady pracovníka, např. členství v Českém institutu
interních auditorů (ČIIA)?
Proč by měla být tato osoba samostatným fakultním pracovištěm? Pokud má být přímým
podřízeným děkana fakulty, nestačilo by, aby byl samostatnou jednotkou děkanátu, tak jako
je např. OSREP, Studijní oddělení, PaM?
Jaký je vztah interního auditora a externího auditu?
Diskuze: Dr. Červený: Hledáte na pozici auditora fundovaného člověka, proč tedy fakulta
nabízí, jak bylo řečeno, pouze částečný a ne plný úvazek?
Ing. Vlčková: Nevidím v tom problém, hlavní prioritou je zkušenost s vysokoškolským
prostředím.
Dr. Šnejdrová: Interní auditor je osoba nezávislá a objektivní, má kontrolní úlohu. Jeví se tak
nelogické, když náš zaměstnanec bude kontrolovat nás.
Na všechny položené dotazy bylo paní tajemnicí Ing. Vlčkovou a děkanem prof. Šimůnkem
odpovězeno. Další dotazy již nebyly položeny, tudíž místopředsedkyně senátu E. Voříšková
vyzvala senátory k hlasování o usnesení.
Hlasování: 15-0-5
Závěr: AS FaF UK schvaluje zřízení samostatného pracoviště interního auditu na FaF UK.

8. Projednání dokumentu Rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2017
Návrh předkládá děkan FaF UK v Hradci Králové prof. Šimůnek. Slovo předal tajemnici
Ing. Vlčkové. V souladu s Opatřením rektora č. 47/2015, Pravidla pro stanovení podílu fakult
a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity, se
navrhuje výsledek hospodaření fakulty dle čl. 2 odst. 3 OR přidělit do fondu provozních
prostředků. Finance fondu se tak stanou například rezervou pro financování projektu
Mephared 2 (M2). Senátoři byli vyzváni k hlasování o předloženém návrhu děkana fakulty.
Hlasování: 15-0-5
Závěr: AS FaF UK schvaluje návrh děkana fakulty na rozdělení výsledku hospodaření fakulty
za rok 2017.

9. Projednání dílčí změny Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018)
K tomuto bodu nebyla vyvinuta žádná diskuze, po přečtení usnesení byli senátoři vyzváni
k hlasování.
Hlasování: 20-0-0

Závěr: AS FaF UK projednal dílčí novelu Rigorózního řádu UK bez připomínek.

10. Různé


Schválení finální verze zápisu z 9. zasedání AS FaF UK konaného 5. 12. 2018.

Hlasování: 18-0-2
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 9. zasedání AS FaF UK konaného dne 5. 12. 2018.


Informace ze zasedání AS UK Praha (14. 12. 2018): Mgr. Petr Matouš
o Plénum AS UK projednávalo kauzu obvinění prof. Martina Kováře, prorektora
UK pro vnější vztahy (FF UK) z plagiátorství – prof. Kovář rezignoval na svou
funkci a ukončil své působení na UK; AS UK poděkoval prof. M. Kovářovi za jeho
dosavadní práci a aktivní činnost na UK.
o Informace rektora UK prof. Zimy o rozpočtu VŠ z jednání s vládou ČR – navýšení
financí VŠ v rámci státního rozpočtu z 1, 2 mld. na 2 mld.
o AS UK projednal a schválil dílčí změny Etického kodexu.



Informace ze zasedání Rady vysokých škol (RVŠ): doc. František Trejtnar
V úvodu doc. Trejtnar poděkoval předsedkyni senátu dr. Kudláčkové a senátorům za
pozvání na 10. zasedání AS FaF UK. Všem přítomným popřál mnoho pracovních
úspěchů v roce 2019.
o 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii – návrh na přejmenování
významného dne 17. listopadu, návrh nebyl schválen.
o Zákonné úpravy – pracovní doba pro vysokoškolské pracovníky – evidence
pracovní doby se bude týkat pouze výuky.
o Sdělení o změnách financování výzkumných výsledků za vědu v roce 2019.
o Vysoké školy, otázka nezávislosti VŠ, jejich postavení.



Termín příštího zasedání AS FaF UK – určen a odsouhlasen. Příští zasedání AS FaF UK
se bude konat 13. 2. 2019 v zasedací místnosti děkanátu od 14.00 hodin.

Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřily:

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.
Voříšková Eliška

V Hradci Králové dne 28. 1. 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 10. zasedání AS FaF UK dne 9. ledna 2019
Usnesení 10-1:

AS FaF UK schválil program 10. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 10-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 10-3:

AS FaF UK se kladně vyjádřil k návrhu děkana na přiznání stipendií
za vynikající studijní výsledky, dosažené v akademickém roce
2017/2018 a vyplacené v akademickém roce 2018/2019.

Usnesení 10-4:

AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitosti Farmaceutické fakultě UK, konkrétně pozemku st. parc. č.
1943, pozemku p. č. 200/22 a pozemku p. č. 200/24 v katastrálním
území Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na
listu vlastnictví č. 3094, a souhlasí s jeho přijetím.

Usnesení 10-5:

AS FaF UK v Hradci Králové projednal otázky spojené se svěřením
výkonu správy majetku nemovitosti Farmaceutické fakultě UK,
konkrétně pozemku st. parc. č. 1376/3 v katastrálním území Malšovice
u Hradce Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3526,
a souhlasí s jeho přijetím.

Usnesení 10-6:

AS FaF UK schvaluje zřízení samostatného pracoviště interního auditu
na FaF UK.

Usnesení 10-7:

AS FaF UK v Hradci Králové schvaluje návrh děkana fakulty na rozdělení
výsledku hospodaření fakulty za rok 2017.

Usnesení 10-8:

AS FaF UK projednal dílčí novelu Rigorózního řádu UK bez připomínek.

Usnesení 10-9:

AS FaF UK schválil zápis z 9. zasedání AS FaF UK konaného dne 5. 12.
2018.

Usnesení 10-10:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

