Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 21. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 11. ledna 2017 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, doc. Dalibor Šatínský, dr. Tomáš Siatka,
dr. Lukáš Červený, dr. Josef Malý, Mgr. Miloslav Macháček, Mgr. Iveta Szakošová, dr. Eva
Šnejdrová, Mgr. Veronika Pilařová, Mgr. Monika Kuchařová, Ondřej Keresteš, Manuela
Voráčová, Markéta Pospíšilová, Josef Kunrt, Dieu Vu Hong, Lucie Ženklová, Petr Domecký
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Alexandr Hrabálek, prof. František Štaud, prof. Vladimír
Wsól, prof. Petr Solich, Ing. Lenka Vlčková, Mgr. Lukáš Matějka, Mgr. Petr Matouš
Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová
Omluveni: doc. Petr Nachtigal, doc. Lucie Cahlíková, dr. Jaroslav Roh

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání podmínek vyplácení a výše stipendia za vynikající studijní výsledky,
získané v akademickém roce 2015/2016
Projednání návrhu nových mzdových tarifů
Vyhlášení voleb (voleb předsednictva AS FAF, doplňovacích voleb do AS FaF ze
skupiny studentů doktorského studijního programu a ze skupiny akademických
pracovníků zařazených na odděleních, útvarech a střediscích)
Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková na úvod popřála všem přítomným mnoho zdraví a
spokojenosti v novém roce 2017 a zahájila 21. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla

Renáta Zdanovcová, skrutátory byli Mgr. Veronika Pilařová a Josef Kunrt. Zároveň byl přivítán
nový člen AS za studentský sbor Petr Domecký.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Mephared 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Pan děkan informoval členy AS o tom, že i v době vánočního volna byly doplňovány
podklady pro posouzení projektu Evropskou komisí. Projektový záměr bude projednán
v rámci příslušných orgánů EK v lednu 2017.
 Návrh nového znaku Farmaceutické fakulty:
Grafik Pernický byl požádán o zpracování návrhu nového znaku fakulty ve více
variantách. Vzhledem k novelizaci statutu UK, která má proběhnout na jaře 2017, je
nutné do této doby schválit nový znak fakulty nebo zůstat u znaku starého.
prof. Hrabálek:
Oblast vnějších vztahů:
 Dne 15. 12. 2016 byla podepsána darovací smlouva se společností Zentiva Group a.s.
(člen skupiny SANOFI) ve výši 350 tis. Kč na zakoupení přístupu do konsorcia SCIENCE
DIRECT.
 Výstava černobílých velkoformátových fotografií v Galerii na Mostě – zajímavá výstava
významného českého fotografa Patricka Marka, který získal v roce 2016 prestižní
ocenění americké Asociace jazzových novinářů za nejlepší jazzovou fotografii roku.
prof. Wsól:
Výzkumná oblast – Rozvoj vědy:
 PROGRES – Program rozvoje farmacie „Výzkum a studium léčiv (Progres Q42)“
navazuje od 1. 1. 2017 na předchozí úspěšný program rozvoje vědních oblastí na UK
PRVOUK P40 (2012 – 2016). Do programu PROGRES budou zahrnuty všechny hlavní
vědní obory, s cílem podpořit komunikaci a vzájemnou spolupráci fakult a
vysokoškolských ústavů UK. Připomínky a náměty k programu PROGRES podávat do 23.
1. 2017.
 Program PRIMUS – cílem programu je přilákat a nastartovat mladé excelentní vědce,
buď ze zahraničí, nebo z jiných univerzit.
 Studentská vědecká konference:
XXV. SVK se bude konat 19. 4. – 20. 4. 2017. Konference je tradičně rozdělena do tří
sekcí a to chemické, biologické, sociálních a technologických věd.

prof. Štaud:
 Hodnocení výuky:
Ankety se zúčastnilo 197 studentů ze 400 celkem zapsaných. S finálními výsledky
hodnocení výuky za ak. r. 2015/2016 byli seznámeni vedoucí jednotlivých kateder –
číselné hodnocení + slovní hodnocení (kritika, připomínky, pochvaly).
prof. Solich:
 Projekt v rámci výzvy Excelentní výzkum:
Výzva „Excelentní výzkum“ – za FaF UK odborní garanti projektu prof. Pour M., prof.
Pávek P. a doc. Nováková L. – 3 velké výzkumné skupiny. Odpovědní proděkani prof.
Solich a prof. Wsól. Projekt „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik:
moderní metody – nové výzvy“ (EFSA-CDN) byl ohodnocen jako velmi kvalitní a
postupuje do druhého kola hodnocení.
 Projekt v rámci výzvy Excelentní týmy:
Výzva „Excelentní týmy“ – garant prof. Solich a odborný garant doc. Nováková –
projekt „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách“
(STARSS) je navržen k financování, připravuje se podpis smlouvy s MŠMT a realizace
projektu od 1. 3. 2017.
Ing. Vlčková:
 Minimální mzda:
Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 tis. Kč
a nejnižší úrovně zaručené mzdy. (nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). UK přijala novelu
Vnitřního mzdového předpisu. Novela je schválena AS UK, registrována MŠMT.
 Ovzduší budovy VaVC:
14. 12. 2016 se sešli zástupci LF HK a FaF UK a za přítomnosti Ing. Bedrníka a
Ing. Hegera. Projednali další postup pro zlepšení ovzduší na Kampusu s těmito závěry.
o Bude zadáno vypracování znaleckého posudku v oblasti podlah.
o Bude provedena kontrola certifikátů použitých materiálů v konstrukci podlahy.
o Vytvoří se přehled místností podle druhu podlahových krytin se záznamem o
výskytu zápachu.
o Zajistí se speciální měření zápachu přímo z podlahy (PVC).
o Nákup čističek vzduchu pro katedry (cena čističky činí 10 tis. Kč).
 Investiční záměr:
o Odkup pozemků v areálu Zámostí a pod jižní budovou fakulty – záměr byl
projednán s prorektorem Hálou a kvestorkou Ing. Oliveriusovou. Došlo ke shodě
a podpoře záměru, aby byly pozemky převedeny do vlastnictví UK.
 Správní oddělení:
1. 1. 2017 vznik nového oddělení děkanátu: Správní oddělení – součástí tohoto jsou
právní oddělení a pracoviště podatelny, spisovny a archivu. Bylo vypsáno výběrové
řízení na vedoucího Správního oddělení, prozatím vedením pověřen RNDr. V. Koula.
 Investice IRP:
Všechny investice provedeny, zůstatek cca 4 tis. Kč byl použit na drobné úpravy (malba,
oprava omítek atd.).
 Realizované VZ:

o Kancelářské potřeby – na základě výběrového řízení uzavřena dohoda o
dodávce kancelářských potřeb se společností Ergon – sociální podnik, z. s.
Smlouva uzavřena na 1 rok.
o Plyny a pronájem plynových lahví – podány 2 nabídky. Uzavřena jednoletá
smlouva na dodávku plynů a pronájem tlakových lahví se společností Linde Gas,
a. s. Do konce ledna 2017 bude připraven postup o způsobu objednávání.
Všichni zástupci vedení fakulty na závěr svých vystoupení popřáli všem přítomným mnoho
pracovních a osobních úspěchů v roce 2017.
Předsedkyně AS dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za přání a podání důležitých
informací. K výše uvedeným tématům byly ze strany členů AS vzneseny dotazy.
dr. Šnejdrová: Proč dochází ke změně způsobu zajišťování kancelářských potřeb, když
dosavadní vyhovoval? Podle jakých kritérií byla dodavatelská společnost vybrána?
Ing. Vlčková: Na základě řádného výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka,
vítězná společnost nabízí široký sortiment kancelářských potřeb, veškerý nákup kancelářských
potřeb pro katedry bude probíhat pouze přes sklad FaF UK.
dr. Kudláčková: Jaká je předpokládaná cena nákupu pozemků v Zámostí?
Ing. Vlčková: Předpokládaná cena nákupu je cca 6 mil. Kč.
dr. Kudláčková: Informovala o používání zakoupených čističek vzduchu v pracovnách VaVC
s kladným hodnocením, počet zakoupených čističek vzduchu je ale nedostačující. Zároveň si je
vědoma vyšší pořizovací ceny.

4. Projednání podmínek vyplácení a výše stipendia za vynikající studijní výsledky, získané
v akademickém roce 2015/2016
doc. Šimůnek:
AS byl k projednání předložen dokument o podmínkách vyplácení a výše stipendia za vynikající
studijní výsledky, získané v akademickém roce 2015/2016. Ze strany členů byly vzneseny
drobné písemné připomínky. Jelikož se v názvu dokumentu objevuje 2x obdobný termín
(„vyplácení“, „vyplacené“), schválil AS název dokumentu v tomto znění: „Přiznání stipendií za
vynikající výsledky dosažené v akademickém roce 2015/2016, vyplácené v akademickém roce
2016/2017“. Název nemění obsah dokumentu. Rovněž AS doporučil sjednotit v textu zkratky
pro akademický rok.
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o dokumentu Přiznání stipendií za vynikající výsledky
dosažené v akademickém roce 2015/2016, vyplácené v akademickém roce 2016/2017.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

5. Projednání návrhu nových mzdových tarifů
Ing. Vlčková:
Návrh vychází ze změn Vnitřního mzdového předpisu UK (schválen AS UK, platnosti nabývá 14.
12. 2016 tj. dnem registrace MŠMT a účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po dni, kdy nabyl platnosti, tj. 1. 1. 2017). Úpravy nových mzdových tarifů jsou provedeny v
návaznosti na změnu nařízení vlády č. 567/2006., o minimálně a zaručené mzdě s účinností od
1. 1. 2017. Změny mzdových tarifů jsou navrženy tak, aby bylo zároveň max. akceptováno
rozpětí v jednotlivých třídách a přírůstky mezi třídami dle nových tarifních tabulek UK. Nově
jsou v tabulkách THP třídy rozděleny do 4 stupňů po 4 letech (z původních 3 po 8 letech).
Nárůst mzdových nákladů v důsledku navržených změn (celkem 1 470 tis. Kč) bude pokryt z
mimořádného příspěvku, který by fakulta měla obdržet v r. 2017 na navýšení osobních výdajů.
Členové AS projednali návrh nových mzdových tarifů a předsedkyně AS vyzvala členy
k hlasování o předloženém návrhu.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK návrh projednal a schválil.

6. Vyhlášení voleb (voleb předsednictva AS FAF, doplňovacích voleb do AS FaF ze skupiny
studentů doktorského studijního programu a ze skupiny akademických pracovníků
zařazených na odděleních, útvarech a střediscích)
AS FaF UK vyhlašuje:
 Volby předsedy a místopředsedů AS FaF UK pro funkční období 18. 2. 2017 – 31. 1.
2018. Volby se uskuteční na řádném zasedání AS 15. 2. 2017.
 Doplňovací volby do AS FaF UK ze skupiny studentů doktorského studijního programu
(pro funkční období 1. 2. 2015 – 31. 1. 2018).
 Doplňovací volby do AS FaF UK ze skupiny akademických pracovníků zařazených na
odděleních, útvarech a střediscích (pro funkční období 1. 2. 2015 – 31. 1. 2018).

7. Různé


Schválení zápisu z 20. zasedání AS FaF.

Předsedkyně AS zahájila hlasování o zápisu z 21. zasedání AS FaF.
Hlasování: 16-0-2
Závěr: Zápis z 21. zasedání AS FaF UK byl schválen.


Diskuze:

doc. Šimůnek:
 Novelizace vnitřních předpisů fakulty:
S novelou VŠ zákona a vnitřních předpisů UK je spojena novelizace stávajících předpisů
FaF UK. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby návrhy a věcné připomínky k novelizaci
jednotlivých předpisů písemně směřovali k vedení fakulty a to do 1 měsíce.



Vnitřní předpisy – Stipendijní řád:
o Stipendium doktorandů (prezenční forma): Vedoucím jednotlivých kateder
předložen ke zvážení návrh o zvýšení stipendia doktorandů, zejména 1. ročníku
studia s tím, že by se na navýšení finančně podílely katedry.



Setkání se studenty s vynikajícími studijními výsledky za ak. r. 2015/2016 (průměr 1,00)
a se studenty s vynikajícími sportovními výsledky za ak. r. 2015/2016 vedení fakulty
plánuje na únor 2017.



Návrh na změnu volebního systému do AS FaF UK – předloženo děkanem fakulty v
souvislosti s novelizací volebního řádu AS. Pan děkan vyzval členy AS, aby zvážili
případnou změnu volebního systému do akademické části AS. Dosavadní systém –
1 katedra = 1 zástupce, nový systém – 1 katedra = více zvolených zástupců z řad
akademických pracovníků.

dr. Šnejdrová: Jaký je váš názor, pane děkane, na případný nový volební systém?
doc. Šimůnek: Tzv. 2 kolový systém je zaveden již na LF HK. Do řad zástupců AS za akademickou
část se tak dostanou ti, kteří mají o práci v AS opravdový zájem. Nutno ale o případné změně
volebního systému do AS intenzivně diskutovat s širokou akademickou obcí.
dr. Kudláčková:
 Výjezdní zasedání AS na Kuks:
Předsedkyní AS byl navržen červen 2017. Termín bude upřesněn.
doc. Kučera:
Zaktualizování webových stránek a nástěnek AS bude provedeno až po vyhlášení výsledků
voleb předsedy a místopředsedů AS FaF UK, doplňovacích voleb do AS FaF UK ze skupiny
studentů doktorského studijního programu a doplňovacích voleb do AS FaF UK ze skupiny
akademických pracovníků zařazených na odděleních, útvarech a střediscích.

21. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 15.55 hod.

Usnesení:
Usnesení 21-1: AS FaF UK schválil navržený program.
Usnesení 21-2: AS FaF UK projednal a schválil dokument Přiznání stipendií za vynikající
výsledky dosažené v akademickém roce 2015/2016, vyplácené v akademickém roce
2016/2017.
Usnesení 21-3: AS FaF UK projednal a schválil dokument Návrh nových mzdových tarifů.

Usnesení 21-4: AS FaF UK schválil zápis z 21. zasedání AS FaF.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 7. 1. 2017

