Akademický senát

Zápis z 5. zasedání Akademického senátu
konaného 23. 5. 2018 od 14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Mgr.
Hozová Miroslava, prof. Hrabálek Alexandr, Jan Tomáš, Bc. Keresteš Ondřej, doc. Kučera
Radim, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, dr. Malý Josef, Mgr.
Matouš Petr, Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský Dalibor,
Vlachová Kristýna, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, doc. Roh Jaroslav, prof. Štaud František, Ing. Vlčková
Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, prof. Solich Petr, dr. Šnejdrová Eva,
Vu Hong Dieu

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Výsledky doplňovacích voleb do studentského sboru – skupina tvořená studenty
bakalářského a magisterského studia (funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
4. Vystoupení vedení FaF UK
5. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v následujících
studijních programech akreditovaných v českém jazyce:
– magisterský studijní program Farmacie se studijním oborem Farmacie v prezenční
formě studia
– bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem
Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia
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–

navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika se studijním
oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia
6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
7. Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2018
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt
Mephared 2
9. Změna přílohy č. 2 Statutu UK (č. j. 151/2018, UKRUK/52501/2018-1)
10. Různé

1. Zahájení
5. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně senátu dr. Kudláčková přesně v 14.30 hodin.
Přivítala senátory, vedení fakulty a hosta zasedání. Senátoři se sešli v dostatečném počtu.
Skrutátory pro 5. zasedání byli určeni Bc. Keresteš Ondřej a Kunrt Josef. Zápis ze zasedání
provedla Zdanovcová Renáta.

2. Schválení programu
K navrženým bodům programu 5. zasedání AS FaF UK nebyly vzneseny žádné připomínky,
a proto předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 5. zasedání.

3. Výsledky doplňovacích voleb do studentského sboru – skupina tvořená studenty
bakalářského a magisterského studia (funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
Předsedkyně senátu předala slovo místopředsedkyni Voříškové Elišce, která informovala
senátory a ostatní přítomné o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do AS FaF v Hradci
Králové pro skupinu tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia (1 mandát),
které se uskutečnily 9. 5. 2018 od 9.30 – 17.00 hodin v prostorách koridoru fakulty.
Volební komise:

Voříšková Eliška (předsedkyně volební komise)
Blahnová Kristýna (člen volební komise)
Bc. Keresteš Ondřej (člen volební komise)

Volebního aktu se zúčastnilo: celkem 103 oprávněných voličů
odevzdáno 103 hlasovacích lístků
z toho 102 platných hlasovacích lístků
Výsledek voleb:

Mišík Jakub (26 hlasů)
Štoček Jakub Radek (25 hlasů)
Vlachová Kristýna (51 hlasů)

Volby proběhly v souladu s Volebním řádem AS FaF UK. Do Akademického senátu FaF v Hradci
Králové pro volební období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021 byla zvolena

Vlachová Kristýna
Dle čl. 4 odst. 4 náhradníky do AS FaF v Hradci Králové byli zvoleni
Mišík Jakub
Štoček Jakub Radek
Následně předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková osobně předala nově zvolené senátorce
Vlachové Kristýně osvědčení o zvolení.

4. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt.
Projektová dokumentace pro projekt M2 – veřejná zakázka; reakce na obdržené
námitky proti vyloučení uchazeče byly odeslány, běží zákonná lhůta pro podání návrhu
na Úřad ochrany hospodářské soutěže (do 26. 5. 2018), stále z naší strany probíhají
intenzivní jednání, 15. 5. 2018 – jednání na MŠMT.
 Výběrové řízení na pozici tajemnice fakulty – navržena Ing. Vlčková Lenka. Děkan
fakulty prof. Šimůnek se s návrhem ztotožnil. V červnu bude návrh předložen AS FaF,
oficiálně bude do funkce jmenována od 1. 7. 2018.
 Novičok – na naší fakultě neprobíhají, ani v minulosti neprobíhaly, žádné práce
s novičokem (odpověď děkana fakulty na dotaz předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost Ing. Drábové).
 Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (SAPF),
na 26. 6. 2018 bude svoláno veřejné valné shromáždění → z důvodu nečinnosti
spolku podán návrh na jeho zrušení + likvidaci majetku SAPF.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Akreditace institucionální – zasláno do Rady pro vnitřní hodnocení, čeká se
na stanovisko.
 Přijímací řízení ak. rok 2018/2019 – 9. 6 2018 magisterský studijní program Farmacie,
bakalářský studijní program ZBIO, prezenční forma studia a navazující magisterský
studijní program ZBIO 11. 6. 2018. Náhradní termín pro všechny studijní programy byl
určen na 19. 6. 2018.
 Studijní plány na ak. rok 2018/2019 – budou schvalovány Vědeckou radou fakulty,
významné změny nebudou.
 Státní závěrečné zkoušky (SZZK) – byly vypsány červnové termíny.
 Jednání Studijní komise AS FaF – panem proděkanem přijato pozvání na zasedání SK
AS, podány informace z jednání (např. způsob vyplácení stipendií za vynikající studijní
výsledky, vypisování termínů zápisů vyučujícími – dodržování).
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 Doktorské studium – dosud podáno 39 přihlášek (loni 36), z tohoto počtu 38 přihlášek
do prezenční formy studia (aktuální čísla ke dni konání zasedání AS, počet přihlášek se
může ještě zvýšit).







Doktorský studijní program – akreditace odeslány na rektorát UK – vyjádřeno
poděkování členům senátu za připomínky.
Úvazek doktoranda – nejvyšší povolený úvazek pro doktoranda v prezenční formě
studia je 0,5, navýšení úvazku je možné pouze tehdy, pokud pracovní činnost úzce
souvisí se zadaným tématem disertační práce, každá předložená žádost bude
individuálně posouzena.
XXVI. Studentská vědecká konference – 18. a 19. 4. 2018, prezentace vědeckých prací
84 studentů fakulty, konference rozdělena do 4 sekcí – sekce chemická, biologická,
technologická, sociální a klinická.
PROGRES Q42 – zveřejněn zápis z jednání rady programu PROGRES Q42 (peníze
rozděleny pracovním skupinám).

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
Níže uvedené důležité informace zaslal prof. Doležal v písemné formě,
zakomponovány do zápisu zasedání.
 Výzva katedrám – pro vysílání Českého rozhlasu, resp. pro Vědecko-technickou redakci
hledáme prezentace vědeckých objevů, výzkumů a poznatků z naší fakulty.
 Informace z průběhu 26. konference Asociace evropských farmaceutických fakult,
Parma, IT, 16. až 18. května 2018 (účastnil se prof. Doležal) – zpráva je uvedena
na webových stránkách fakulty.
 Běží projekt Juniorská univerzita Karlova (za fakultu je koordinátorem prof. Hrabálek)
– prof. Doležal požádal o přednášku doc. Zimčíka – předběžný termín září/říjen.
Přednáška se bude konat v Modré posluchárně Karolina.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Kampus – Krajskou hygienickou stanicí bylo provedeno opětovné měření kvality
ovzduší v prostorách kampusu.
 GDPR – nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů – nabytí účinnosti
25. 5. 2018, oprávnění k úložišti osobních dat za fakultu – dr. Koula, pověřencem
pro ochranu osobních údajů UK v Praze – Mgr. Jindra.
 Nákup pozemků v Zámostí – zaslána žádost o dotaci na rektorát UK (RUK).
 Převod pozemků pod jižní budovou a novou posluchárnou (návrh smlouvy bude
předložen AS FaF).
 Rekonstrukce ZLR – poskytnuta dotace, realizace prací započata (rekonstrukce
střechy, pořízení kotle).
 Zdravotní prohlídka zaměstnanců – ze zákona povinná zdravotní prohlídka
zaměstnanců u MUDr. Hoškové Na kotli.
Mgr. Matějka na položený dotaz doc. Kučery k GDPR odpověděl, že všechny osoby, které
budou přicházet do styku s osobními údaji, mají povinnost zachovávat mlčenlivost, což bude
zakotveno v pracovních smlouvách. Ze zákona se tato povinnost bude týkat všech
zpracovatelů osobních údajů Personálního, Studijního, Vědeckého oddělení atd.
doc. Kučera a dr. Kudláčková: Položili dotaz směřující k Ing. Vlčkové. Jaká vyšetření jsou
obsahem zdravotní prohlídky zaměstnanců, zda je určen nějaký rámec? Prohlídka by měla

dle jejich názorů, a nejen jejich, ale i ostatních senátorů, důkladnější a měla by obsahovat
alespoň základní lékařská vyšetření (např. vyšetření zraku, základní vyšetření krve).
Ing. Vlčková sdělila, že se jí jeví preventivní prohlídky zaměstnanců u MUDr. Hoškové v tomto
rozsahu dostačující.
prof. Hrabálek: Rozvinul rozpravu o odvysílaném televizním vystoupení v ČT, v kterém
vystoupil člen představenstva ČLnK a bývalý absolvent naší fakulty PharmDr. Novosád Aleš.
Debata se mimo jiné týkala míry připravenosti absolventů do lékárnické praxe. Vedení fakulty
se k tomuto tématu oficiálně nevyjádřilo.
Předsedkyně AS FaF poděkovala vedení fakulty a hostu za sdělení věcných informací
a zodpovězení dotazů senátorů.

5. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v následujících studijních
programech akreditovaných v českém jazyce:
– magisterský studijní program Farmacie se studijním oborem Farmacie
v prezenční formě studia
– bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem
Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia
– navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika se studijním
oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia
AS FaF UK byly předloženy podklady k projednání návrhu podmínek pro přijetí ke studiu
od akademického roku 2019/2020 ve výše uvedených studijních programech akreditovaných
v českém jazyce. Předseda Studijní komise (SK) doc. Kučera sdělil, že SK nemá k dokumentu
žádné připomínky a rovněž nevznesla v připomínkovacím období žádné návrhy na změnu.
Předsedkyně senátu přečetla v plném znění návrh na usnesení a vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020
do magisterského studijního programu Farmacie se studijním oborem Farmacie v prezenční
formě studia, do bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním
oborem Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia a do navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studiem Odborný pracovník
v laboratorních metodách v prezenční formě studia a doporučuje jejich zadání do SIS
k posouzení rektorem UK.

6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
Ing. Vlčková: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 odráží všechny podstatné oblasti
hospodaření, které se v daném období projevily v hospodaření fakulty a slouží jak ke kontrole
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle
§ 39 odst. 3 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak ke zvýšení úrovně řídící práce orgánů fakulty. Dále
sdělila, že Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 je zpracována na základě účetnictví,
případně čerpá z dalších vnitro fakultních evidencí za rok 2017.
Ing. Vlčkové byly předloženy připomínky a dotazy senátorů a EK AS (zpracovala předsedkyně
EK AS dr. Šnejdrová), na které písemně paní tajemnici odpověděla. (Plné znění Příloha č. 2).

dr. Kudláčková: Položila dotaz, v jaké oblasti došlo k nejvyššímu nárůstu počtu zaměstnanců?
Ing. Vlčková: K nejvyššímu nárůstu počtu pracovníků došlo ve vědeckovýzkumné oblasti
(např. STARSS, GA ČR).
Předsedkyně senátu přečetla usnesení k tomuto bodu a vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.

7. Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2018
AS FaF UK byly předloženy podklady k návrhu Rozvaha příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty
UK v Hradci Králové na rok 2018. V připomínkovacím období EK AS FaF předložila k návrhu
dotazy, které do písemné formy zpracovala předsedkyně komise dr. Šnejdrová.
Před hlasováním na ně dostatečně odpověděla tajemnice fakulty Ing. Vlčková. (Plné znění
Příloha č. 2).
Předsedkyně senátu následně vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
na rok 2018.

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt
Mephared 2
Hlasování per rollam se zúčastnilo celkem 15 senátorů, pro bylo 14, proti 0, zdržel se 1.
Hlasování: 14-0-1
Závěr: Navržené usnesení nebylo přijato z důvodu nenaplnění odst. 6 čl. 6 Jednacího řádu AS
FaF UK. AS bude postupovat dle čl. 5 odst. 3 a 4 Jednacího řádu AS FaF UK.
Předsedkyně dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování o Zápisu z hlasování per rollam
ohledně Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt
Mephared 2. Součástí zápisu z hlasování per rollam byl předložen jmenný seznam senátorů.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Zápis o hlasování per rollam ohledně Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace pro projekt Mephared 2.
Předsedkyně AS FaF vyzvala senátory k hlasování o usnesení k dokumentu Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt Mephared 2.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování
komplexní projektové dokumentace pro projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako
objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem
na Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem na straně druhé, která byla
odsouhlasena Správní radou UK dne 30. 1. 2018 a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.
K účasti na hlasování per rollam se vyjádřil děkan fakulty prof. Šimůnek. Poděkoval všem
senátorům, kteří se zúčastnili hlasování per rollam a přistoupili k hlasování s největší
odpovědností. Zároveň vyjádřil politování nad nízkou volební účastí senátorů, čímž přijetí

usnesení bylo znemožněno. Předsedkyně AS se s názorem pana děkana ztotožnila a zároveň
zdůraznila, že se do budoucna tento přístup senátorů nesmí opakovat.
prof. Šimůnek: K AS FaF UK vznesen návrh na zvážení úpravy odst. 6 čl. 6 Jednacího řádu AS
FaF UK, týkající se počtu potřebných kladných hlasů ke schválení návrhu hlasováním
per rollam. Předsednictvo AS a předseda Legislativní komise Mgr. Matouš přislíbili upravení
Jednacího řádu AS v rámci plánované novelizace.

9. Změna přílohy č. 2 Statutu UK (č. j. 151/2018, UKRUK/52501/2018-1)
K předloženému dokumentu Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)
ze strany AS FaF, LK AS a SK AS nebyly vzneseny v připomínkovacím období záporná
stanoviska.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal Dílčí novelu Přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem
a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.

10. Různé


Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FaF UK konaného 17. 4. 2018.
Hlasování: 17-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil zápis ze 4. zasedání AS FaF UK konaného dne 17. 4. 2018.



Seminář o vysokoškolské legislativě – předsednictvo AS FaF UK vyslalo 2 zástupce
Voříškovou Elišku (místopředsedkyně AS FaF) a Mgr. Matouše Petra (předseda
Legislativní komise AS FaF).



dr. Kudláčková: 25. a 26. 6. 2018 Výjezdní zasedání předsednictva AS UK Praha –
setkání předsednictva AS UK Praha, předsednictva AS LF a FaF, děkanů fakult, rektora
UK. Předsedkyně dr. Kudláčková apeluje na předsedy komisí (LK, EK a SK), aby se
zúčastnili setkání a připravili si věcné dotazy. Účast prozatím přislíbil prof. Zima (rektor
UK), doc. Nigrin (předseda AS UK v Praze), děkani obou fakult.



doc. Kučera (předseda SK AS): navázal na informaci prof. Štauda a upřesnil informace
ohledně probíraných témat:
o Rigorózní řízení – rigorózní práce, u kterých není jednoznačné přidělení do
oborové rady, posoudí její zařazení proděkan pro studijní záležitosti
prof. Štaud.
o Stipendium za vynikající studijní výsledky – proběhla debata, jestli je možné
více rozvrstvit finanční odměny a reflektovat dosažené výsledky (ZBIO průměr
1,6 x Farmacie průměr 1,3).



dr. Kudláčková: Studentská anketa hodnocení výuky – návrh na zřízení 4 členné
komise, složené ze zástupců AS FaF – předseda a místopředseda AS FaF, předseda
Studijní komise AS FaF a zástupce studentského sboru.



dr. Malý, dr. Červený, doc. Kučera: Hodnocení výuky studenty – proběhla diskuse
ohledně obsahové otázky ankety, kritiky, která by měla být konstruktivní a měla by
následovat zpětná vazba, při kritice vyučujícího nutno být konkrétnější a přistupovat
k ní s rozvahou, nedávat takový důraz na záporná hodnocení, nutno nastavit určité
meze, na druhé straně si uvědomit, že vyučující se snaží vycházet studentům
maximálně vstříc.



Hlasování per rollam – návrhy na změnu odst. 6 čl. 6 Jednacího řádu AS FaF UK
směřovat k Mgr. Matoušovi, předsedovi LK AS FaF, stanoven datum zasílání návrhů
a námětů do 8. 6. 2018.



Datum 6. zasedání AS FaF UK stanoven na 20. 6. 2018 od 14.00 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková ukončila 5. zasedání AS FaF UK v 16.30 hodin. Poděkovala
všem přítomným za účast na zasedání.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 31. 5. 2018

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 5. zasedání AS FaF UK dne 23. května 2018

Usnesení 05-1: AS FaF UK schválil program 5. zasedání AS FaF UK.
Usnesení 05-2: AS FaF UK vzal na vědomí výsledky doplňovacích voleb do AS FaF UK – skupina
tvořená studenty bakalářského a magisterského studia (funkční období 1. 2. 2018 –
31. 1. 2021).
Usnesení 05-3: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Usnesení 05-4: AS FaF UK projednal podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2019/2020 do magisterského studijního programu Farmacie se studijním oborem Farmacie
v prezenční formě studia, do bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se
studijním oborem Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia a
do navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studiem
Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia a doporučuje jejich
zadání do SIS k posouzení rektorem UK.
Usnesení 05-5: AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
Usnesení 05-6: AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové na rok 2018.
Usnesení 05-7: AS FaF UK schválil Zápis o hlasování per rollam ohledně Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt Mephared 2.
Usnesení 05-8: Akademický senát projednal záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na vypracování komplexní projektové dokumentace pro projekt Mephared 2 mezi Univerzitou
Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se
sídlem na Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem na straně druhé, která byla
odsouhlasena Správní radou UK dne 30. 1. 2018 a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.
Usnesení 05-9: AS FaF UK projednal Dílčí novelu Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se
studiem) a nevznesl k dokumentu žádné připomínky.
Usnesení 05-10: AS FaF UK schválil zápis ze 4. zasedání AS FaF UK konaného dne 17. 4. 2018.
Usnesení 05-11: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Příloha č. 2: Připomínky a dotazy EK AS FaF k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2017
a Rozvaze příjmů a výdajů na rok 2018

Výroční zpráva o hospodaření
Str. 8: Bylo by možné vysvětlit, co představují nevyúčtované zálohy na evropské projekty
ve výši 81 406 tis. Kč? Která položka tabulky „Pasiva“ tuto částku zahrnuje?
Jedná se o finanční prostředky, které byly odeslány poskytovatelem na účet fakulty a nebyly
k 31. 12. proúčtovány resp. nebyly poskytovatelem dotace do konce roku schváleny.
Nevyúčtované zálohy jsou evidovány na účtu 346, tabulka č. 1, řádek 115.
Částka 81 406 tis. Kč je rozdíl konečného zůstatku účtu 346 k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.
Str. 10: Auditor se pravděpodobně vyjadřoval k VZH za rok 2017 a nikoliv 2016.
Ano ve VZH opraveno.
K 31. 12. 2017 pracovalo na Farmaceutické fakultě v přepočtu na celé úvazky 257 osob.
Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 33 přepočtených osob více. Ve kterých
odděleních/katedrách/grantech došlo k navýšení počtu osob?
V roce 2017 došlo k nárůstu vědeckých/výzkumných pracovníků pracujících na grantech
a projektech napříč celou fakultou. (např. GAČR, STARSS).
Str. 22: prostředky získané darem ve výši 2 977 tis. Kč – kdo poskytl tyto dary?
2 977 tis. Kč je počáteční stav FÚUP k 1. 1. 2017, tedy nedočerpané prostředky r. 2016:
Z toho 823 tis. Kč jsou finanční dary od firmy TEVA, BIOGEN, projekt KOMS, ZENTIVA, 1 883 tis.
Kč jsou nedočerpané prostředky projektu UNCE a PROGRES, 271 tis. Kč GAČR.
Str. 25: Uvedena pohledávka za firmou C. S. C. z roku 1996, ale ve VZH 2016 je uveden rok
2017 (myšleno asi r. 1997…?).
Pohledávka za firmou C. S. C. byla v r. 1996 vystavena a v r. 1997 splatná. Ve VZH je upřesněno.
Str. 26: Zahrnují nepromlčené pohledávky i pohledávku i firmy Prima? V jakém stavu je
vymáhání této pohledávky?
Pohledávka za firmou Prima byla uhrazena respektive inkasována z bankovní záruky 11. 2.
2015.
Str. 28: V oblasti neinvestičních prostředků bude nutné nalézt zdroje na zvýšení objemu
mzdových prostředků pro všechny kategorie pracovníků.
Ano, dlouhodobě jsou tarify všech kategorií pracovníků fakulty na velmi nízké úrovni,
pod celorepublikovým průměrem. Takže, ačkoliv v minulosti fakulta obdržela v průběhu roku
v podobě mimořádného příspěvku navýšení, jednalo se o částku, která mohla pokrýt pouze
mimořádné odměny, ale nebylo možné s touto částkou kalkulovat do tarifů. Až v letošním
roce, kdy VŠ obdržely do rozpočtu o 3 mld. Kč více (původně bylo přislíbeno 4,5 mld.), tak
mohlo dojít k plošnému navýšení tarifních tabulek. Nyní bude důležité, abychom i v budoucnu
mohli v rozpočtu počítat s touto částku, respektive, abychom průběžně mohli aktualizovat
tarifní tabulky, tak aby platy našich zaměstnanců byly konkurenceschopné.

Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2018
Str. 3: je uvedený příspěvek za rok 2017 108 925 tis. Kč, ale ve VZH 2017 je uvedena částka
113 501 tis. Kč, bylo by možné vysvětlit tento rozdíl?
Fakulta v průběhu roku dostává z kapitoly A+K kromě příspěvku na vzdělání příspěvek
na odpisy (v loňském roce to bylo 3 407 tis. Kč), fond mobility (298 tis. Kč) a zároveň nám jsou
refundovány odměny školitelů (loni se jednalo o částku 871 tis. Kč). V součtu se jedná o částku
4 576 tis. Kč, což je rozdíl výše uvedených částek.
Str. 4 a 5: do Tabulek č. 3, 5 dodat v tis. Kč
Opraveno.
Str. 4, 3. odstavec, poslední věta: A v letošním roce poprvé obdrží fakulta příspěvek v rámci
Fondu vzdělávací politiky … (v textu zmíněno polity)
Str. 7, kapitola 2 – Vlastní výnosy v hlavní činnosti, 1. odstavec; změna 15-ti na 15
Opraveno.
Str. 11: Náklady na cestovné: 2017 plánováno 5 255 tis., skutečnost 4 125 tis., přesto na rok
pánováno 2018 7 550 tis. Promítají se do toho navýšení získané granty a projekty?
Ano, zejména náklady grantů a projektů jsou v plánovaném nárůstu zohledněny.

Předsedkyně EK AS FaF UK
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.

Odpovědi zpracovala: Ing. Lenka Vlčková

