Akademický senát

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu
konaného 13. 2. 2019 od 14.50 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, Jan Tomáš, Bc. Keresteš Ondřej, Mgr. Kostelanský
Filip, dr. Krátký Martin, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, Mgr. Matouš
Petr, Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva, Vlachová
Kristýna
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Solich Petr, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Ing. Hubáček Martin, dr. Koula Václav, doc. Kuneš Jiří, Mgr. Matějka Lukáš, Mgr.
Skalická Veronika, Ing. Vítková Markéta
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, dr. Macháček Miloslav, dr. Malý Josef,
Mišík Jakub, Mgr. Szakošová Iveta, Voříšková Eliška

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání dokumentu Výsledky veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN-NMR
spektrometr min. 600 MHz
5. Různé

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

1. Zahájení
12. zasedání AS FaF UK zahájil místopředseda senátu doc. Radim Kučera v 14.50 hodin. Přivítal
vedení fakulty a pozvané hosty. Senátoři byli usnášeníschopní ve všech projednávaných
bodech. Skrutátory pro 12. zasedání byli určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef Kunrt. Průběh
zasedání zapsala Renáta Zdanovcová.
V úvodu požádal místopředseda doc. Kučera předsedu volební komise Mgr. Petra Matouše,
aby seznámil vedení fakulty s výsledky proběhlých voleb předsedy a místopředsedů do AS FaF
UK.
Na funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2022 senátoři zvolili předsednictvo AS FaF UK
v tomto složení:
předsedkyně – PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
místopředseda za akademické pracovníky – doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
místopředsedkyně za studentský sbor – Eliška Voříšková
Děkan fakulty prof. Šimůnek pogratuloval nově zvolenému předsednictvu AS FaF UK
a poděkoval jim za ochotu pracovat ve prospěch akademické obce.

2. Schválení programu
Senátoři s dostatečným předstihem obdrželi program 12. zasedání AS FaF UK. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky, nikdo ze senátorů nepožádal o doplnění
programu, proto místopředseda senátu vyzval senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 15-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK jednohlasně schválil program 12. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Děkan fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Nadále probíhají intenzivní jednání na realizaci projektu M2, MŠMT počítá s tím, že
zařadí projekt M2 do vládního programu, zároveň přislíbilo uvolnit 100 mil. Kč
na přípravu projektové dokumentace, v lednu 2019 proběhlo na Magistrátu města
Hradce Králové jednání ohledně směny pozemků, aktuálně stále v řešení otázka
ohledně dopravního napojení na kampus, na odbor dopravy předloženo řešení
samostatného napojení z východní strany z ulice Zborovská. Informace jsou aktuální
ke dni konání zasedání senátu. O dalších jednáních a krocích budou senátoři
informováni na dalším zasedání AS FaF UK.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
 50 let založení fakulty – schůzka přípravného výboru, na přípravách oslav se intenzivně
pracuje, osloveni ekonomicky silní partneři o poskytnutí finanční podpory, slavnostní
večer naplánován na 2. 11. 2019 v Petrof Gallery, velkoplošná reklamní tabule
k 50. výročí založení fakulty bude vyvěšena, logo fakulty bude umístěno na budově





fakulty a bude dostatečně viditelné, příprava výstavy v Karolinu v Praze (září, říjen),
na severní budově fakulty u busty Karla IV. naplánováno umístění 7 portrétů děkanů
naší fakulty (od založení fakulty až po dnešní dobu), příprava výstavy v koridoru fakulty
o historii FaF, vedoucí kateder požádáni o aktualizaci údajů (do konce února), vydání
a možnost zakoupení pamětní mince k 50. výročí založení fakulty.
V souvislosti s přípravami oslav 50. výročí založení fakulty uveřejněna prosba
o sdělení informací o významných absolventech fakulty (vyplnění základních údajů
do formuláře).
Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS Praha 2019 – umístění expozice UK
na 3. místě, vysloveno poděkování Bc. Ondřeji Kerestešovi a Josefu Kunrtovi.
Kongres Mezinárodní farmaceutické federace v Abu Dhabi se bude konat 22. až 26. 9.
2019.

doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 Bolzanova cena (25. ročník) – v kategorii biomedicínské oceněna práce PharmDr.
Lukáše Lochmana, Ph.D. „Studium rozpoznávacích částí senzorických
azaftalocyaninů“.
 XXVII. Studentská vědecká konference – tradiční přehlídka výsledků vědecké práce
pregraduálních studentů se bude konat ve dnech 16. a 17. 4. 2019.
 9. postgraduální a 7. postdoktorandská konference na FaF UK (v rámci projektu EFSACDN) proběhla 23. a 24. ledna 2019, proděkan doc. Roh poděkoval organizátorům
konference v čele s PharmDr. P. Chocholoušem, Ph.D. Aktivním doktorandům bude
vyplaceno mimořádné stipendium.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Úvod do studia – setkání se studenty 1. ročníku – účast proděkana pro studijní
záležitosti prof. F. Štauda, doc. J. Roha a V. Shejbalové (Studijní oddělení).
 Setkání vedení fakulty se studenty s vynikajícími studijními výsledky (ak. rok
2017/2018) s prospěchovým průměrem 1,00 a se studentkou s vynikajícími
sportovními výsledky dosaženými za rok 2018.
 Pedagogická činnost – odměny za pedagogickou práci, spravedlivé rozdělení 700 tis.
Kč mezi pedagogické pracovníky.
 Studijní oddělení – na základě výběrového řízení na pozici referentky agendy
rigorózního řízení vybrána Mgr. Eva Hyšplerová.
 SCIO s.r.o – smlouva mezi FaF UK a společností, společnosti předloženy výstupy
pro analýzu úspěšnosti studentů zapsaných ke studiu v ak. roce 2017/2018.
 Podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2020/2021 – návrh na úpravu bude předložen
AS FaF UK a poté na UK.
Dotaz: Mgr. Matouš: Přibývá počet žádostí o přerušení studia. Bylo tomu tak i v minulých
letech?
Prof. Štaud na dotaz odpověděl, že opravdu tomu tak je. Žádostí o přerušení studia
v posledních letech přibylo.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
 Promoce absolventů magisterského studia – 2. 7. 2019.





Zahraniční výuka: Kréta – výuka bude během 2 let ukončena, od ak. roku 2020/2021
by se případně mohla výuka přesunout z Kréty do Athén (detašované pracoviště), od
roku 2019 otevření tzv. přípravného kurzu v Athénách. Proběhlo jednání vedení
fakulty se zástupci Metropolitan College Athens.
Anglická výuka na FaF UK v Hradci Králové – navýšení příplatků za praktická cvičení
v anglickém jazyce dle počtu studentů (do 10 studentů 250 Kč/hod., 11 až 20 studentů
350 Kč/hod., 21 a více studentů 450 Kč/hodinu).

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:
 23. a 24. ledna 2019 na FaF UK v rámci projektu EFSA-CDN úspěšně proběhla
9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská konference, byli pozváni a na konferenci
vystoupili významní strategičtí partneři projektu EFSA-CDN (např. prof. Segundo
(Portugalsko), prof. Richardson (Austrálie) a prof. Kočovský).
 Projekt InoMed – koncem ledna 2019 proběhlo 1. koordinační setkání odborného
týmu projektu.
 DS Fafík I. – OP Z – proběhla kontrola, která byla započata v roce 2017 a ukončena
letos, vznesen závěr, nezjištěno žádné pochybení.
 ERDF výzva pro vysoké školy II – OP VVV, celouniverzitní projekt, výzva je zaměřena na
zkvalitnění a modernizaci studijního prostředí na VŠ, probíhá příprava dílčího
projektového záměru za naši fakultu, realizace projektu by měla být zahájena v roce
2020.
 ESF – výzva pro vysoké školy II – OP VVV – celouniverzitní projekt – FaF bude řešit
aktivitu A2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 VERSO cestovní příkazy – modul spuštěn pro pracovníky děkanátu od února 2019,
evidence v papírové formě přechází výhradně do elektronické podoby.
 Veřejné zakázky – oprava a nátěry jižní budovy, příprava veřejné zakázky na zajištění
praní prádla.
 Anketa spokojenosti s úklidem prostor fakulty firmou ABY servis, s.r.o.
 Parkovací stání u FaF UK Heyrovského – probíhají průběžné kontroly, nutnost umístění
parkovací karty na viditelném místě.
 Veřejné komunikace u Pajkrovy flošny a v ulici Zámostí – pozemky nepatří fakultě,
předloženo k řešení, zaslán dopis primátoru města Hradce Králové.
 Inventarizace majetku fakulty – pověřenými pracovníky proběhla kontrola proběhlé
inventarizace majetku, kladný výsledek, bez pochybení.
 Rozpočtové provizorium – katedry a střediska můžou čerpat cca do ½ rozpočtu
z minulého roku.
 Elektronická evidence pracovní doby – pro pracovníky děkanátu od února 2019
spuštěn pilotní provoz, následně bude rozšířeno na ostatní zaměstnance fakulty.
Dotaz: doc. Kučera položil k tomuto bodu dotaz, jaký bude rozdíl mezi současným zápisem
do docházkové knihy a novou elektronickou evidencí pracovní doby?
Prof. Šimůnek: Na základě dosavadních zkušeností bude vypracována nová metodika
k evidenci pracovní doby.

Místopředseda AS FaF UK doc. Kučera poděkoval vedení fakulty za vystoupení na půdě senátu.
Zároveň poděkoval za předání obsáhlých informací.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání dokumentu Výsledky
spektrometr min. 600 MHz

veřejné

zakázky

s názvem

EFSA-CDN-NMR

Návrh předložil prof. RNDr. Petr Solich, CSc., proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské
projekty a strategický rozvoj fakulty, garant projektu. Zpracoval Ing. Martin Hubáček
z Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů. AS FaF UK žádal přítomnost
odpovědných osob Ing. Hubáčka, dr. Kouly, doc. Kuneše, Mgr. Matějky, Ing. Vítkové. Senátoři
obdrželi s dostatečným předstihem k této veřejné zakázce příslušné podklady (průvodní dopis
děkana fakulty, přílohu obsahující Návrh smlouvy, nabídku přístroje, technickou specifikaci,
anotaci projektu). Senátoři byli požádáni o pečlivé prostudování příslušných dokumentů.
Předsedkyně senátu rovněž požádala o projednání této záležitosti v Ekonomické komisi AS
FaF UK. Senátem byly zformulovány, sepsány a předloženy dotazy a připomínky, na které
bezprostředně odpovídaly přítomné kompetentní osoby (Ing. Vlčková, doc. Kuneš,
Ing. Vítková, dr. Koula, Mgr. Matějka a Ing. Hubáček). Senát rovněž navrhl změnu znění
usnesení.
Původní návrh na usnesení ze zasedání AS FaF UK:
AS FaF UK projednal výsledky veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN – NMR spektrometr min.
600 MHz v rámci projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní
metody – nové výzvy (EFSA-CDN), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 a doporučuje
uzavřít s vítězným uchazečem Kupní smlouvu.
Místopředseda AS FaF UK doc. Kučera přečetl usnesení v novém znění a vyzval senátory
k hlasování o jeho schválení.
Nový návrh na usnesení ze zasedání AS FaF UK:
AS FaF UK projednal výsledky veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN – NMR spektrometr min.
600 MHz v rámci projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní
metody – nové výzvy (EFSA-CDN), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 a bere na
vědomí výsledek výběrového řízení.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal výsledky veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN – NMR spektrometr
min. 600 MHz v rámci projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní
metody – nové výzvy (EFSA-CDN), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 a bere na
vědomí výsledek výběrového řízení.

5. Různé


Termíny následujících zasedání AS FaF UK určeny a odsouhlaseny:
5. 3. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
10. 4. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu

15. 5. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
12. 6. 2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu


Schůzka Legislativní komise AS FaF UK: Mgr. Petr Matouš (předseda komise)
– Projednáno Opatření děkana č. 3/2019 pravidla pro poskytování tvůrčího volna
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019).
– Legislativní komise položí vedení fakulty dotaz ohledně upřesnění formulace
jednoho odstavce. Odpověď bude předložena na dalším zasedání.

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

12. zasedání AS FaF UK bylo místopředsedou senátu doc. Kučerou ukončeno v 16.20 hodin.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.
doc. PharmDr. Kučera Radim, Ph.D.

V Hradci Králové dne 20. 2. 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 12. zasedání AS FaF UK dne 13. února 2019

Usnesení 12-1:

AS FaF UK schválil upravený program 12. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 12-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 12-3:

AS FaF UK projednal výsledky veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN NMR spektrometr min. 600 MHz v rámci projektu Zvýšení účinnosti
a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSACDN), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 a bere na vědomí
výsledek výběrového řízení.

Usnesení 12-4:

AS FaF UK stanovil termíny následujících zasedání AS FaF UK: 5. 3. 2019,
10. 4. 2019, 15. 5. 2019 a 12. 6. 2019.

Usnesení 12-5:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

