Akademický senát

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu
konaného 17. 4. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš, Bc. Keresteš
Ondřej, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, Mgr. Matouš Petr, Reguli
Adam, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský Dalibor, Voříšková Eliška, Vu
Hong Dieu
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš
Omluveni: dr. Červený Lukáš, Mgr. Hozová Miroslava, prof. Hrabálek Alexandr, doc. Kučera
Radim, dr. Malý Josef, dr. Šnejdrová Eva, prof. Solich Petr, Zdanovcová Renáta

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání dílčí změny vnitřního mzdového předpisu (č. j. 117/2018,
UKRUK/31198/2018-1)
Projednání úpravy mzdových tarifů akademických, vědeckých a ostatních pracovníků
dle schváleného Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy
Projednání návrhu na uzavření smluvního vztahu o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra do užívání
Projednání zřízení společného pracoviště Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové s názvem „Centrum programu
MEPHARED 2“
Projednání zřízení fakultního pracoviště – střediska s názvem Dětská skupina

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

9. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentského sboru – skupina tvořená studenty
bakalářského a magisterského studia (funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
10. Různé

1. Zahájení
4. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně AS dr. Kudláčková v 14.05 hodin. Na úvod
předsedající přivítala senátory, vedení fakulty a hosta Mgr. Lukáše Matějku. Následně AS uctil
minutou ticha památku zesnulé doc. Kopáčové.
Bylo konstatováno, že se AS FaF sešel v usnášeníschopném počtu. Skrutátory pro 4. zasedání
byli určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef Kunrt. Zápis ze zasedání provedl Mgr. Matouš.

2. Schválení programu
K navrženému programu 4. zasedání AS FaF nebyly vzneseny žádné připomínky. Posléze
předsedkyně dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 4. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt. ÚOHS vyhověl námitce vyloučeného
uchazeče z důvodu formálních náležitostí. Výběr nového dodavatele projektové
dokumentace musí být proveden znovu. Probíhají další jednání prostřednictvím
rektora na MŠMT – zatím platí nejzazší lhůta konec února 2019.
• dr. Kudláčková: Dotaz, zda platí náhradní plány (kdyby se nebudoval MEPHARED II)?
V rámci financování z OP VVV již alternativní plány nejsou časově reálné, samozřejmě
se ale mohou naskytnout jiné dotační příležitosti.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
• GA UK – z 39 podaných žádostí, 28 % úspěšných (11 projektů), průměr na UK činí
36 %.
• Zasedla rada Progresu – rozhodnutí o žádostech na příspěvek z fondu děkana.
• Ve výplatě za březen budou přidány i odměny za vědeckou činnost.
• 30. 4. 2018 – uzávěrka přihlášek do doktorských studijních programů (DSP); bude
otevřeno i druhé kolo přijímacích řízení do DSP – vyhlášeno bude v květnu a přijímací
zkoušky proběhnou v září.
• doc. Šatínský: Jaký je předběžný zájem o DSP? (doc. Roh nemá informace) – data v tuto
chvíli (17. 4. 2018, před uzávěrkou přihlašování) však nejsou směrodatná, většina
studentů se přihlásí až po první polovině dubna.
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•

dr. Kudláčková, doc. Šatínský: Jaký je horní strop počtu doktorandů? Přibližný počet je
dán podmínkami přijímacího řízení; podstatný je dostatek školitelů a dodržení
požadavků oborových rad.

prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
• ZBIO – rozhodnutí o nekonání přijímacího řízení v kombinované formě studia; méně
studentů i v prezenční formě, zde ale přijímací zkoušky proběhnou; navazující
magisterské studium – PŘ bude.
• Akreditace – posudek z MZdr, nepřívětivý (údajný nedostatek praktické výuky), bude
řešeno do konce týdne.
• Zahraniční studenti – cca 70 uchazečů; přijímací pohovory – v Istanbulu 14. – 15. 5.
2018, v Hradci Králové 16. 5. – 17. 5. 2018 (idea přijmutí cca 50 studentů).
• ERASMUS – přibývá Erasmus studentů (výuka) – nebude vyučováno bez samoplátců
(výjimku tvoří všechny povinné předměty; povinně volitelné, volitelné předměty
vyučovány nebudou).
• Mgr. Matouš: Jaký je ideální celkový počet zahraničních studentů a bude na ně
kapacita? Zhruba 90 studentů samoplátců – 3 skupiny; v případě nekonání výuky na
Krétě a zmenšení počtu skupin prezenčního studia Farmacie, kapacita bude.
• dr. Kudláčková: Jak to bude s Krétou? – předpoklad postupného dobíhání studia.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
• Hospodářské noviny – tento denní tisk bude na fakultu dodáván zdarma zhruba půl
roku.
• Den Zentivy 2018 – provedeno vyhodnocení, nutná vyšší účast studentů – pro příští
rok uvolnění z výuky studentů 4. ročníků; je v plánu jednání se zástupci ze Zentivy
o další spolupráci.
• Zasedání Vědecké rady MZdr – projekt Ukrajina; ministr na nátlak profesních
organizací vyslovil tomuto projektu stop.
• Dále na zasedání Vědecké rady MZdr bylo řečeno, že od roku 19/20 – bude finanční
podpora pro lékařské fakulty, zvýšení počtu mediků o 10–15% (pro FaF význam
z hlediska konkurence o kvalitní uchazeče, která se zřejmě bude zvyšovat).
• MUNI Brno – usiluje o zřízení farmaceutické fakulty (vážná úvaha).
• Majáles – 12. ročník královéhradeckého Majálesu, 20. 4. 2018, jako každoročně bude
mít FaF UK na této akci v univerzitním městečku svůj stánek – prezentace naší fakulty.
• 21. 4. 2018 – Den celoživotního vzdělávání v Praze v Karolinu.
• Proběhne aktualizace vitrín „u Karla“ a zvýšení počtu potenciálních sponzorů.
• Nadnárodní kolo SVK – v Zentivě, 9. – 10. 5. 2018 (ČR + SR - Farmacie; zvažována i účast
zástupců VŠCHT).
• Čtvrtek 19. 4. 2018 – proběhne návštěva z farmaceutické fakulty v Košicích.
• dr. Kudláčková: Jaký je aktuální stav spolupráce s firmou Teva? Do příštího zasedání
bude aktuální stav zjištěn.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
• Vydán pokyn k uzavření účetního roku 2017, aktuální zisk 864 000 Kč, možnost tvořit
fondy.
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•
•

Proběhl audit účetní závěrky – bez výhrad.
Veřejné zakázky – průběžný stav: dynamický nákupní systém (projekt STARSS;
podklady pro EFSA-CDN, podklady pro zásobování skladu).
• Koupen pozemek od Římskokatolické farnosti v Zámostí; dále probíhá schvalovací
kolečko pozemků v Zámostí (v majetku ČR) – 9,5 mil Kč, dotace MŠMT.
• Komunikace s Magistrátem HK ohledně opravy příjezdové cesty k ZLR.
• Dotazy ke stravenkám – strhávání ze mzdy, elektronická verze (dr. Hošťálková) – bude
se na nich pracovat v následující době.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání dílčí změny
UKRUK/31198/2018-1)

vnitřního

mzdového

předpisu

(č.

j.

117/2018,

Podklady k dílčí změně vnitřního mzdového předpisu byly členům senátu rozeslány
v předstihu k připomínkování. Žádné připomínky nebyly doručeny. Mgr. Matouš informoval
členy senátu o možnosti podat následně doplňující připomínky prostřednictvím členů
Akademického senátu Univerzity.
Po ukončení diskuze dr. Kudláčková zahájila hlasování.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložený návrh dílčí změny vnitřního mzdového předpisu (č. j.
117/2018, UKRUK/31198/2018-1) a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.

5. Projednání úpravy mzdových tarifů akademických, vědeckých a ostatních pracovníků
dle schváleného Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy
Podklady pro návrh úpravy mzdových tarifů byly projednány v legislativní a ekonomické
komisi; obě komise přijaly kladná stanoviska a byly vzneseny doplňující dotazy (viz příloha č. 2.
– dotazy komisí a členů senátu). Písemné odpovědi budou uloženy v archivu AS UK.
Z další diskuze vyplynulo:
Mgr. Matouš (dotaz za Ekonomickou komisi): Do jaké konkrétní třídy budou zařazeni laboranti
a sekretářky? THP pracovníci – středoškoláci budou, pokud možno – dle analýzy pracovní
náplně, zařazení do 4. třídy; snaha o zařazení lektorů bez PhD. do třídy L2.
dr. Hošťálková: Jakým způsobem se postupuje z jednotlivých stupňů do dalších? Přechod
na vyšší stupeň po 4 letech, bude doplněno do opatření.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh na úpravu mzdových tarifů a vyjadřuje souhlas s vydáním
opatření děkana v předložené podobě.

6. Projednání návrhu na uzavření smluvního vztahu o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra do užívání
K podkladům vyjádřily Ekonomická i Legislativní komise kladná stanoviska.
V diskuzi neproběhly žádné příspěvky.
Hlasování: 15-0-0
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Závěr: AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemkové
služebnosti inženýrské sítě UZSVM/H/19341/2017-Pa mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Univerzitou Karlovou, a vyjadřuje s ní souhlas.

7. Projednání zřízení společného pracoviště Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové s názvem „Centrum programu
MEPHARED 2“
AS FaF UK obdržel k tomuto bodu důvodovou zprávu bez dalších podkladů; Ekonomická
i Legislativní komise vznesly doplňující dotazy (viz příloha č. 2. – dotazy komisí a členů senátu).
Legislativní komise AS FaF UK po dodání upřesňujících informací (o stavu dohody mezi FaF a
LF HK a stanoviska AS LF HK) považuje z legislativního hlediska zřízení tohoto nového
pracoviště za přípustné.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK rozhodl o zřízení společného pracoviště FaF UK a LF HK s názvem „Centrum
programu MEPHARED 2“, zkráceně CPM2.

8. Projednání zřízení fakultního pracoviště – střediska s názvem Dětská skupina
AS FaF UK obdržel k tomuto bodu důvodovou zprávu bez dalších podkladů; ekonomická
i legislativní komise vznesly doplňující dotazy (viz příloha č. 2. – dotazy komisí a členů senátu).
Legislativní komise AS FaF UK nevznesla ke zřízení střediska Dětská skupina žádné připomínky
a považuje z legislativního hlediska zřízení tohoto nového pracoviště za přípustné.
Hlasování: 14-0-1
Závěr: AS FaF UK rozhodl o zřízení fakultního pracoviště – střediska s názvem „Dětská
skupina“.

9. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentského sboru – skupina tvořená studenty
bakalářského a magisterského studia (funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
Předsedkyně dr. Kudláčková informovala o rezignaci Davida Suchánka na post senátora
(ze studijních důvodů); náhradník do AS FaF UK Petr Domecký byl osloven, avšak mandát
nebyl přijat. Z tohoto důvodu musí AS přistoupit dle čl. 6 odst. 1 k vyhlášení doplňovacích
voleb do AS FaF za skupinu tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia pro
zvolení 1 člena studentského sboru. Místopředsedkyně AS Eliška Voříšková byla pověřena
zajištěním volebním komise, volby musí proběhnout v rozmezí 18. 4. – 22. 5. 2018.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK vyhlásil Doplňovací volby do AS FaF UK pro skupinu tvořenou studenty
bakalářského a magisterského studia – 1 mandát pro volební období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021.

10. Různé
Zápis z 3. zasedání AS konaného dne 14. 3. 2018 zasedání: Dr. Kudláčková poděkovala všem
senátorům i členům vedení za připomínky, které byly do zápisu zapracovány.
Hlasování: 13-0-2
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Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 3. zasedání AS FaF UK konaného dne 14. 3. 2018.
Mgr. Matouš: Informace ze zasedání AS UK, konaného dne 6. 4. 2018.
• AS UK schválil rozdělení příspěvků na fakulty pro rok 2018; dále byla schválena
bezúročná půjčka pro FaF a LF HK ve výši 40 mil Kč. (pro projekt MEPHARED II).
• UK získala dne 21. 3. institucionální akreditaci pro takřka všechny navrhované oblasti
výuky (u 3 oblastí akreditace neprošla).
• V prvním dubnovém týdnu – hlavní oslavy výročí UK.
• 18. 4. 2018 se bude konat kulatý stůl (již druhé kolo jednání) ohledně principů
rozdělování prostředků pro rok 2019 → dr. Kudláčková: Bude z toho výstup? –
informace EK.
E. Voříšková (místopředsedkyně AS FaF UK): 11. 4. 2018 uspořádal studentský sbor AS (SK AS)
akci „Akademická čtvrthodinka“ – účel – informace o činnosti AS pro studenty pregraduálního
studia, oslovení potenciálních zájemců o členství v AS; úspěšnost akce bude zřejmá až
po proběhnutí doplňovacích voleb.
Z. Kudláčková: Informace o výjezdním zasedání předsednictva Akademického senátu UK
do Hradce Králové - potvrzeno od doc. Nigrina (předseda AS UK); datum - 25. 5. – 26. 5. 2018;
účast prozatím přislíbil i rektor a děkani FaF i LF HK, budou osloveni další zástupci LF HK.
O. Keresteš : Zřízení kontaktního místa akademického senátu – informace; dotaz na příspěvek
na zřízení (1 500,- Kč) – bude vyhověno.

Předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková ukončila 4. zasedání AS FaF UK. Poděkovala senátorům
za účast na zasedání.

Zapsal:

Petr Matouš

Ověřili:

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.

V Hradci Králové dne 17. 4. 2018.
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Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 4. zasedání AS FaF UK dne 17. dubna 2018

Usnesení 04-1: AS FaF UK schválil program 4. zasedání AS FaF UK.
Usnesení 04-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Usnesení 04-3: AS FaF UK projednal předložený návrh dílčí změny vnitřního mzdového
předpisu (č. j. 117/2018, UKRUK/31198/2018-1) a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.
Usnesení 04-4: AS FaF UK projednal návrh na úpravu mzdových tarifů a vyjadřuje souhlas
s vydáním opatření děkana v předložené podobě.
Usnesení 04-5: AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene –
pozemkové služebnosti inženýrské sítě UZSVM/H/19341/2017-Pa mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Univerzitou Karlovou, a vyjadřuje s ní
souhlas.
Usnesení 04-6: AS FaF UK rozhodl o zřízení společného pracoviště FaF UK a LF HK s názvem
„Centrum programu MEPHARED 2“, zkráceně CPM2.
Usnesení 04-7: AS FaF UK rozhodl o zřízení fakultního pracoviště - střediska s názvem „Dětská
skupina“.
Usnesení 04-8: AS FaF UK vyhlásil Doplňovací volby do AS FaF UK pro skupinu tvořenou
studenty bakalářského a magisterského studia – 1 mandát pro volební období 1. 2. 2018 – 31.
1. 2021.
Usnesení 04-9: AS FaF UK schválil zápis z 3. zasedání AS FaF UK konaného dne 14. 3. 2018.
Usnesení 04-10: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
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Příloha č. 2 - Dotazy členů AS FaF k bodům 5, 7 a 8
Ad Pravidla pro stanovení mzdových tarifů
Jak bude proveden převod THP pracovníků fakulty z patnácti tříd do osmi? Do jakých tříd budou THP
pracovníci fakulty zařazeni?
-

-

Při zařazování jednotlivých pracovníků do nových mzdových tříd bude použit platný
„Převodový můstek zaručené mzdy na UK“, dosud používaný při nastavování spodních hranic
minimální a zaručené mzdy na UK.
Současně bude znovu posouzeno zařazení pracovníků do mzdových tříd podle Katalogu prací
pro THP pracovníky na základě jejich pracovní náplně a splnění kvalifikačních předpokladů.

Jaký bude ekonomický dopad navýšení tarifů na rozpočet fakulty letos a v dalších letech?
-

Letos, vzhledem k tomu, že nové schválené tarify by měly být nastaveny od května letošního
roku, předpokládáme nárůst nákladů v souvislosti s navýšením tarifů o cca 5,5 – 6 mil. Kč.
V dalších letech by pak měl být nárůst cca 8,5 – 10 mil. Kč.

Jaká je výše finančních prostředků, které fakulta na navýšení tarifů obdržela? Jedná se o prostředky
pro období květen až prosinec? Jak to bude v příštích letech?
-

Fakulta neobdržela konkrétní částku určenou na navýšení tarifů. Nicméně nám bylo
doporučeno, aby avizované navýšení bylo použito právě na navýšení tarifů. Podle schváleného
rozpisu příspěvků a dotace očekáváme u příspěvku nárůst cca 10,8 mil. Kč. Výhled na výši
prostředků pro FaF v dalších letech je bohužel neznámý a to jak na úrovni rozpočtu vysokých
škol / univerzity (viz. informace o možném snížení rozpočtu MŠMT kvůli dotacím na jízdné pro
studenty a důchodce), tak na úrovni rozpočtu fakulty (viz. probíhající diskuse EK AS UK o
principech na rok 2019).

Příloha č. 4 pravidel pro stanovení mzdového tarifu - THP pracovníci – proč má mzdová třída 6 I. stupně
mzdu 20 500,- ale 5 třída IV. stupně má 20 700,-? U všech ostatních tříd a stupňů u THP pracovníků
následuje stanovení tarifu tak, že nejvyšší stupeň nižší třídy má vždy nižší mzdu, než nejnižší stupeň
třídy následující.
-

-

U nových TT 4., 5. a 6. (kde je zařazena převážná většina THP pracovníků fakulty) bylo
postupováno jednotně a to tak, že VMP předepsaná spodní hranice dané třídy byla navýšena
o částku 500,-Kč. Následně byly jednotlivé tarifní třídy odstupňovány v rozsahu 500,-Kč při
dosažení dalšího stupně v rámci 4 TT, 700,-Kč v 5 TT a 1.000,-Kč v 6 TT.
I v minulých letech byly v některých případech nejnižší stupně vyšších TT nastaveny na nižší
částku, nežli nejvyšší stupeň nižší TT.

Příloha č. 3. pravidel pro stanovení mzdového tarifu - L1/L2 – prosíme o vysvětlení příkladu: lektor L1
ve třetí třídě se mzdou 23 500 a po získání Ph.D. by přešel se do vyšší platové třídy (L2), ale s nižším
platem? (dolní hranice 23 000) Nebo by se přihlédlo k odpracovaným letům a byl by zařazen do
příslušné třídy? Pokud by to tak nebylo, tak by byl za zvýšení kvalifikace „potrestán“.
- V případě lektorů nyní zařazených jako L1 bude přihlédnuto k odpracované době a budou i
v po přeřazení do L2 zařazeni do příslušného stupně dle odpracovaných let, tj. stupně budou
zachovány.
Odpovědi zpracovala Ing. Lenka Vlčková

Ad Návrh zřízení fakultního pracoviště – Centrum programu MEPHARED 2 (CMP2)
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Pokud má být senátem rozhodnuto o zřízení tohoto střediska zřízení, chybí v návrhu a podkladech
přehled, z čeho bude středisko financováno a jaké budou náklady na jeho provoz.
- Centrum bude financováno stejně, jako je tomu nyní i v předcházejících letech, tzn. ze zdrojů
fakult s následnou refundací (EU dotace) po schválení projektové žádosti. Na rok 2018 je
schválena půjčka od RUK ve výši 40 mil. Kč, která pokryje plánované výdaje roku 2018 a která
bude vrácena po obdržení zálohové platby projektu.
- Předpokládané finanční náklady pro rok 2018 dle aktuálního vývoje ohledně veřejné zakázky
na výběr projektanta jsou cca 36 mil. Kč (předpoklad z počátku roku 2018 byl 44 mil. Kč),
přičemž přímé náklady investiční činí cca Kč 25 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), přímé náklady
neinvestiční jsou cca 9 mil. Kč, nepřímé náklady a další výdaje cca 2 mil. Kč.
Jakou změnu oproti současnému stavu představuje zřízení Centra?
-

Zřízení centra představuje zejména změnu organizační, kdy dojde k oficiálnímu vyjasnění
zařazení přípravného týmu a následně i realizačního do organizační struktury mezi fakulty.
Programová manažerka Programu MEPHARED 2 je řízena děkany LF HK a FaF UK.

Existuje smlouva nebo písemná dohoda mezi FaF a LF HK o financování Centra? Jaký bude podíl fakult?
-

Dohoda je připravena, je připomínkována a upravována. Podíl fakult je 50:50.

Z návrhu není jasné, zda bude středisko zřizováno jako dočasné nebo stále. Jaký je plán s dalším
využitím střediska po dostavení kampusu? Bude zrušeno nebo se přetransformuje na oddělení např.
správy budoucího kampusu?
- 5 let by se středisko mělo starat o realizaci projektu, následuje pravděpodobně 5 let
udržitelnosti projektu, kdy bude středisko zajišťovat tuto fázi (zúžený tým) a následně u
obdobných projektů v ČR se transformovali někteří pracovníci do managementu a správy.
Nicméně toto je velmi předčasné.
„Oddělení“ MEPHARED 2 již nějakou dobu existuje (dle stránek FaF je nesprávně uvedeno jako
středisko fakulty https://www.faf.cuni.cz/Mephared2/ ) - z jakého důvodu se nyní přistupuje
k reorganizaci tohoto pracoviště spadající pod děkanát na samostatné středisko? Jaké plynou pro
fakultu výhody a nevýhody, pokud bude CPM2 ve statusu samostatného střediska?
-

Pro efektivní řízení takto velkého projektu je nezbytné přímé řízení a přímá odpovědnost
děkanům. Toto je běžný standard řízení velkých projektů. Jednoznačnou výhodou je, že tak
významný projekt není utopen ve struktuře fakult a umožňuje pružně reagovat na eskalované
problémy bez ztráty informací.
Z návrhu není dále jasné, kde se bude pracoviště CPM2 nacházet? Zda dojde k vybudování nového
objektu, pronájmu místností, nebo dojde k využití dříve nevyužívaných prostor?
Jak budou případné prostory pro středisko využity poté, co bude M2 postaven?
-

Prostory zatím jsou na Jižní budově FaF v přízemí – 2 kanceláře. Dále bude řešeno dle aktuálních
potřeb. Další využití prostor bude jako obě stávající hlavní budovy FaF – prodej nebo pronájem.
Komu bude středisko přímo podřízeno? Počítá se s časovou zátěží řídící jednotky?
-

Středisko bude přímo podřízeno děkanům FaF a LF.

Ad Návrh zřízení fakultního pracoviště – středisko s názvem Dětská skupina
Pokud má být senátem rozhodnuto o zřízení tohoto střediska zřízení, chybí v návrhu a podkladech
přehled, z čeho bude středisko financováno a jaké budou náklady na jeho provoz.
- Dětská skupina bude fungovat 31. 8. 2018 již 2 roky, EU dotace byla získána na další 2 roky a
bude pravděpodobně (dle MPSV) vyhlášena další výzva na pokrytí dalších 2 let. Jinak stát
uvažuje o dalším financování ze státního rozpočtu (viz veřejné zprávy) pro certifikované DS,
což Fafík je.
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-

Dotace je cca 3 mil. Kč, další dotace je již bez fáze budování cca 2,5 mil. Kč. Další část nákladů
je kryta školkovným.
Necelé první dva roky skupiny => náklady celkem cca 4 mil. Kč, 3 mil. Kč dotace a 1 mil. Kč
školkovné.

Dle stránek Dětské skupiny je financování provozu naplánováno do 31. 8. 2018 (viz
https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Detska-skupina/ ). Z jakého důvodu se tedy uvažuje o zřízení
pracoviště v této době?
- Viz předchozí odpověď, skupina získala dotaci na další dva roky a poté bude možnost ještě
jedno 2leté období financovat z EU dotace (MPSV, OP Z). Dále se hovoří o podpoře přímo ze
státního rozpočtu. Pokud bude trvat zájem fakulty a bude to ekonomicky schůdné, tak skupina
může být součástí fakulty delší dobu či stále.
Dětská skupina již funguje od roku 2016 – z jakého důvodu se nyní přistupuje k reorganizaci tohoto
(předpokládám) pracoviště spadající pod děkanát na samostatné středisko? Jaké plynou pro fakultu
výhody a nevýhody, pokud bude Dětská skupina ve statusu samostatného střediska?
- Tento krok je logický, dětská skupina je charakterem činnosti velmi odlišná od aktivit a funkce
děkanátu. Péče o předškolní děti nespadá do náplně děkanátu...
Jakou změnu oproti současnému stavu představuje zřízení DS?
-

Jedná se pouze o logický krok, kdy DS Fafík je samostatným střediskem jako je např. Botanická
zahrada, atd. Nemělo by být již součástí oddělení děkanátu (OSREP) vzhledem k charakteru a
předmětu činnosti.

Z jakého se předkládaný návrh nejmenuje „Zřízení fakultního pracoviště - střediska s názvem Dětská
skupina Fafík“, když se v textu objevuje základní dokument pro činnost dětské skupiny „Vnitřní
pravidla provozu Dětské skupiny Fafík“ a návrh zpracovala garantka pro dětskou skupinu Fafík.
- Zde je to o subjektivním pocitu, vedení se takto rozhodlo. Předpokládá se, že název Fafík bude
používán dál, ale nebude to součástí oficiálního názvu pracoviště.
Odpovědi zpracovala Ing. Mgr. Alena Jungová
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