Akademický senát

Zápis z 6. zasedání Akademického senátu
konaného 20. 6. 2018 od 14.00 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, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová
Eva, Voříšková Eliška, Vu Hong Dieu
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh Jaroslav, Ing. Vlčková
Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš
Omluveni: Reguli Adam, Vlachová Kristýna, prof. Doležal Martin, prof. Solich Petr, prof. Štaud
František, Zdanovcová Renáta

Navržený program:

1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Vyjádření AS FaF UK k výsledku výběrového řízení na pozici tajemníka FaF UK
Projednání změny Statutu FaF UK
Projednání novelizace jednacího řádu AS FaF UK
Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2017
Projednání vyhlášení veřejné zakázky s názvem EFSA_CDN-NMR spektrometr min.
600 MHz
9. Projednání nákupu pozemku pod budovou JIH Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové v ulici Akademika Heyrovského 1203

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

10. Projednání nákupu pozemků u posluchárny Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové v ulici Akademika Heyrovského 1203
11. Pověření předsednictva AS FaF usnášet se jménem senátu na období červenec-srpen
12. Různé

1. Zahájení
6. zasedání Akademického senátu FaF UK bylo zahájeno místopředsedou AS FaF UK
doc. Kučerou v 14:05. Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu.
Skrutátory pro 6. zasedání byli určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef Kunrt. Zápis ze zasedání
pořídil Mgr. Matouš.

2. Schválení programu
Program byl spolu s pozvánkou na zasedání předložen v dostatečném předstihu.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Po ukončení diskuze doc. Kučera
vyzval senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 6. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 Projekt Mephared 2 – vyloučený uchazeč výběrového řízení se odvolal k ÚOHS,
úřadem požadované materiály k rozhodnutí fakultou předány (již běží dvouměsíční
lhůta úřadu k vyjádření).
 Za agendu prof. Štauda: Přijímací řízení – studijní program Farmacie: bez přijímacích
zkoušek přijato 254 uchazečů, z nich se zapsalo ke studiu 141; 402 uchazečů se
dostavilo k písemné zkoušce, hranice pro přijetí byla komisí stanovena na 63 bodů
(o 10 více než loni); pro příští akademický rok plánováno otevření 9 studijních skupin.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti / ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
 Přijímací řízení – studijní program ZBIO: bakalářský 145 uchazečů, 33 přijato
bez přijímacích zkoušek, 76 vykonalo přijímací zkoušku; z nich 74 přijato (celkem 107
studentů) s bodovou hranicí 41 a více bodů, 15 studentů zatím zapsáno ke studiu;
plánováno otevřít maximálně dvě studijní skupiny, 1 studijní skupina v kombinovaném
studiu.
 Studijní program ZBIO navazující magisterský: 64 přihlášených uchazečů, 39 studentů
přijato, očekáváme, že nastoupí skoro všichni, bodová hranice 46 a více bodů.
 Samoplátci – uskutečněno několik kol přijímacích řízení v Hradci Králové, Istanbulu
a prostřednictvím videokonferencí, přijato 53 nových studentů, z nich 34 zaplatilo
polovinu školného (tzn. očekává se, že nastoupí), 24 uchazečů ještě čeká, plánováno
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otevření 2–3 skupin (po méně studentech). Z nově přijatých převládají studenti
z Íránu, 15 zapsaných z jiných zemí.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 Vytvořeny a zveřejněny Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost
a Stanovení výše stipendia za řádné ukončení doktorského studia ve standardní době
(viz Opatření děkana č. 7/2018 a Opatření děkana č. 8/2018).
 PGS konference se bude konat 23. – 24. ledna pod záštitou projektu EFSA-CDN.
 Podmínky pro přijímací řízení pro PGS studium na rok 2019/2020 – senátu předloženo
k připomínkování před odesláním na rektorát, v září bude předloženo již
ke konečnému schválení.
Dotazy:
o doc. Šatínský – k zásadám udělování stipendia za publikační činnost (datum
akceptování / vydání článku) – vysvětleno: Jako rozhodné se považuje datum
odeslání publikace do redakce, která ji akceptovala/vydala.
o Dr. Šnejdrová – k možnosti zahraničních účastníků PGS konference - pokud
budou zájemci, ke komu se mají přihlásit a je nějaká možnost přispění? –
zahraniční účastníci (experti, profesoři, strategičtí partneři) jsou vítáni –
možnost plenární přednášky, předsedání sekce.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Vydáno Opatření děkana – Organizační řád FaF UK – upravení podrobnosti organizace,
řízení a činnosti fakulty, usnadní se orientovat v organizaci FaF.
 GDPR – plníme základní povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a opatření rektora,
probíhají školení vedoucích pracovníků a pracovníků děkanátu.
 Podepsána rámcová smlouva s profesionálním fotografem (snímky pro oficiální
prezentaci fakulty, následně budou ukládány do archivu).
 Ovzduší na kampusu – 14. 6. 2018 kontrola z krajské hygienické stanice; měření
proběhlo v místnostech „naší části“ budovy; výsledky zatím nebyly zaslány.
Dotazy:
o doc. Šatínský: korekce anglických textů u agentury - vypršela smlouva, bude
obnovena? – Nyní se připravuje veřejná zakázka pro přípravu rámcové
smlouvy, do podepsání nové rámcové smlouvy je možné využívat stávající
agenturu.
o Mgr. Matouš – GDPR – almanach k výročí fakulty bude bez seznamu
absolventů? – bohužel ano, ale do budoucna je plánováno žádat absolventy
o souhlas s nakládáním s osobními údaji (pro využití v tištěných zprávách
fakulty – výroční zprávě, almanaších, materiálech z promocí…)
o Dr. Kudláčková – fotografie od profesionálního fotografa – budou uvedeny
v archivu, můžeme si je vyžádat? – s fotografiemi budeme moci disponovat, ale
neměly by být poskytovány 3. osobě
o Dr. Šnejdrová – doplňující otázky ke smlouvě s profesionálním fotografem –
odpovědi: Smlouva do vyčerpání částky 100 000 Kč (poté se zváží další postup);
fotograf p. Martin Veselý (MF Dnes, LN).
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
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4. Vyjádření AS FaF UK k výsledku výběrového řízení na pozici tajemníka FaF UK
Prof. Šimůnek – po poradě v kolegiu vypsáno výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice
fakulty, VŘ proběhlo (v prvním kole z 9 uchazečů vybráni 3); členové komise doporučili
současnou tajemnici Ing. Vlčkovou).
Doc. Kučera oznámil, že hlasování o usnesení proběhne tajně. Za členy komise pro zjišťování
výsledků hlasování (dále komise) byli navrženi PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D., Mgr. Petr
Matouš a Eliška Voříšková.
Hlasování o složení komise (ano-ne-zdržel se): 17-0-3
Komise ze svého středu zvolila předsedu – Mgr. Petra Matouše, kterému doc. Kučera předal
slovo.
Navržené znění usnesení bylo na návrh prof. Hrabálka upraveno (hlasování 16-1-3):
 Původní znění návrhu usnesení: AS FaF UK souhlasí s pokračováním Ing. Vlčkové
na pozici tajemníka/tajemnice Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy. Ing. Vlčková byla na pozici tajemnice doporučena na základě výsledku
výběrového řízení.
 Nové znění návrhu usnesení: AS FaF UK souhlasí s pokračováním Ing. Vlčkové na pozici
tajemnice Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Ing. Vlčková byla
na pozici tajemnice doporučena na základě výsledku výběrového řízení.
Mgr. Matouš seznámil členy AS s procedurou tajného hlasování, následně hlasování zahájil
a poté, co odhlasovali všichni členové AS, hlasování ukončil.
Výsledky tajného hlasování:
Vydáno bylo 20 hlasovacích lístků
odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků
z toho 19 platných lístků
Výsledek hlasování: 16-1-2
Závěr: AS FaF UK souhlasí s pokračováním Ing. Vlčkové na pozici tajemnice Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Ing. Vlčková byla na pozici tajemnice doporučena
na základě výsledku výběrového řízení.

5. Projednání změny Statutu FaF UK
Prof. Šimůnek uvedl návrh změny Statutu fakulty z několika důvodů: jako důsledek zřízení
dvou nových fakultních pracovišť (Dětská skupina a Centrum programu Mephared), pro lepší
flexibilitu při případných změnách názvů, zřizování či rušení pracovišť.
Je navrhováno tedy seznam pracovišť fakulty ze Statutu vypustit – nově se seznam pracovišť
stane součástí Organizačního řádu fakulty. AS však nadále bude rozhodovat o zřízení či zrušení
fakultních pracovišť (dáno právními předpisy).
Stanovisko LK AS FaF UK: komise doporučuje ke schválení. (7-0-0)
Diskuze bez připomínek.
Hlasování: 20-0-0
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Závěr: AS FaF UK schválil Změnu Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy ze dne 2. 6. 2017.

6. Projednání novelizace jednacího řádu AS FaF UK
Návrh Změny Jednacího řádu AS FaF UK byl představen Mgr. Matoušem; oproti předem
předložené verzi došlo k drobným technickým opravám (změna data platnosti předpisu a
přidání slova „nově“ do čl. 1 odst. 6) – významově nedošlo k žádné změně.
Prof. Šimůnek poděkoval za připravení této změny a vyjádřil s návrhem souhlasené stanovisko
(dle vysokoškolského zákona schvaluje AS jednací řád senátu po předložení členem senátu a
vyjádření děkana).
Stanovisko LK AS FaF UK: komise doporučuje ke schválení. (7-0-0)
Diskuze bez připomínek.
Hlasování: 19-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil Změnu Jednacího řádu Akademického senátu Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.

7. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2017
Předkladatel prof. Šimůnek zmínil, že AS je předkládána Výroční zpráva v obdobném rozsahu
jako v předchozích letech. Připomínky členů AS byly zapracovány a dotazy vznesené během
připomínkovacího řízení byly zodpovězeny:
 Nepostačuje vytvořit Výroční zprávu pouze elektronicky? Je to povinné/nutné vytvořit
tištěnou verzi? – tisknout Výroční zprávu je vhodné pro reprezentaci FaF – následně
se rozesílá partnerům (děkan LF HK, rektor UK, primátor HK).
 Kolik bude výtisků, jaká bude celková cena Výroční zprávy? – Je plánováno cca 70
výtisků v celkové hodnotě 60 000,-Kč.
 Uvažuje se o tom, že by Výroční zpráva byla stručnější? – VZ by mohla být stručnější,
momentálně jsou však v ní zachyceny všechny podstatné a relevantní informace.
V rámci diskuze (Mgr. Matouš) došlo k návrhu změny složení disciplinární komise podle jejího
skutečného složení k 31. 12. 2017.
Mgr. Matouš za AS FaF vyzdvihl činnost a práci pracovníků Správního oddělení a ostatních
zaměstnanců, kteří se na sestavování VZ podíleli. AS FaF velice oceňuje a děkuje
za profesionálně připravenou Výroční zprávu, která je v této kvalitní formě předkládána
ke schválení Akademickému senátu (na rozdíl od let předešlých).
Hlasování: 20-0-0
Závěr: Akademický senát Farmaceutické fakulty UK projednal návrh Výroční zprávy o činnosti
za rok 2017 a to včetně připomínek, které vzešly během připomínkovacího období. Další
připomínky, vznesené během zasedání ke složení Disciplinární komise, budou zapracovány.
Akademický senát Farmaceutické fakulty UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.
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8. Projednání vyhlášení veřejné zakázky s názvem EFSA_CDN-NMR spektrometr min. 600
MHz
Podklad byl rozeslán v dostatečném předstihu.
Prof. Šimůnek uvedl a vysvětlil podstatu této veřejné zakázky: Jedná se o nákup NMR
spektrometru z projektu EFSA-CDN, který bude využíván mnoha katedrami; jelikož se jedná
o investici přesahující 20 000 000,-Kč bez DPH, je tato skutečnost předložena AS FaF
k vyjádření. Dále bude dokument postoupen AS UK a SR UK, budeme doufat, že se vše stihne
projednat a zakázka vyhlásit do 23.7.
Dotaz: Z jakého zdroje (z jakých zdrojů) bude hrazena 5% spoluúčast fakulty?
Jedná se cca o 1 200 000 Kč bez DPH; 2 % budou hrazeny fakultou z celkových fondů
spravovaných vedením fakulty, 3 % budou hrazeny pracovišti, které nový přístroj budou
využívat. V současné chvíli jednání o věcném příspěvku,je možné, že spoluúčast bude nižší.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil vyhlášení 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. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
23.904.000,- Kč bez DPH.

9. Projednání nákupu pozemku pod budovou JIH Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové v ulici Akademika Heyrovského 1203
Podklady AS obdržel s předstihem.
Ing. Vlčková – nákup pozemků bod budovami UK je univerzitní záměr a záležitost, která by
měla zhodnotit majetek UK do budoucna. Pokud proběhne stěhování do M2, do budoucna
bude budova prodejnější; pokud stěhování neproběhne, výhody budou podobné.
Dotazy z Ekonomické komise:
 Z jakého důvodu se čekalo s nákupem pozemku tak dlouho?
Zhruba před dvěma lety se zahájila příprava k odkupu (jednání s Akademií věd,
příprava smluv, komplikované schvalovací procesy) – proto dochází k nákupu až nyní.
 Nebude se muset aktualizovat posudek z roku 2016 na pozemek pod jižní budovou?
Nemusí, až po přiznání prodeje z nabytých věcí.
 Platí v tomto případě opravdu 10letá udržitelnost, nebo se na to nevztahuje nějaká
výjimka?
Bohužel výjimku nelze připustit (bylo konzultováno s rektorátem).
 Není možná nějaká „refundace“ našich vynaložených financí ze strany státu nebo
Univerzity?
Není.
 Cena za pozemky je cca 2,5 mil z FRIM, místo z rozpočtu. V případě, že bude
zablokována možnost výstavby M2, jsou tyto prostředky vymahatelné?
Prostředky vymahatelné nejsou.
 Prodej pozemku pod budovou JIH – informace o podstoupení Zastupitelstvu je z 6. 3.
2017.
Je již schváleno.
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Nebylo by možné s koupí pozemků několik měsíců počkat? Až se definitivně rozhodne,
že se bude realizovat M2. Pokud by fakulta zůstala ve stávajících prostorách, pozemky
by třeba mohly být financovány z jiných zdrojů, jak se původně předpokládalo.
Proces je již v běhu, měnit rozhodnutí v popisu smlouvy by bylo nesolidní vůči
prodávajícím.

Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí změnu financování nákupu pozemku st. p. č. 1587
v katastrálním území Hradec Králové, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 10001.

10. Projednání nákupu pozemků u posluchárny Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
v ulici Akademika Heyrovského 1203
Úvodní slovo k tomuto bodu bylo předneseno společně s bodem 9, protože záměr a důvody
jsou shodné. Bez dalších připomínek.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí změnu financování nákupu pozemků st. p. č. 1943,
p. č. 200/22 a p. č. 200/24 v katastrálním území Hradec Králové, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví
č. 8349.

11. Pověření předsednictva AS FaF usnášet se jménem senátu na období červenec-srpen
Doc. Kučera uvedl tento bod a požádal AS, aby pověřil předsednictvo AS FaF usnášet se
jménem senátu po období letních prázdnin. Jedná se o standardní proces.
Diskuze bez dalších připomínek.
Hlasování: 19-0-1
Závěr: AS FaF UK pověřil předsednictvo AS FaF UK usnášet se jménem senátu na období
červenec – srpen 2018.

12. Různé
Zápis z 5. zasedání AS konaného dne 23. 5. 2018: Dr. Kudláčková poděkovala všem senátorům
i členům vedení za připomínky, které byly do zápisu zapracovány.
Hlasování: 18-0-2
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 5. zasedání AS FaF UK konaného dne 23. 5. 2018.
Mgr. Matouš – informace z velkého senátu (VS):
 Vyhlášení voleb do AS UK předsednictvem AS UK:
Předsednictvo AS UK vyhlásilo na svém zasedání dne 5. června 2018 volby
do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2019–2022 na fakultách,
které jsou zařazeny do I. sboru (LF v Plzni, FaF HK, ETF, FSV, PřF, FHS, další součástí
UK).
 Volby se budou konat v měsíci listopadu.
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Podrobnosti k organizaci voleb vyhlásí AS FaF na zasedání v měsíci září.
Doc. Kučera a Mgr. Matouš – informace o jednání ve věci možnosti elektronických
voleb.

Dr. Kudláčková – informace o výjezdním zasedání Předsednictva AS UK:
 Ve dnech 25. – 26. června proběhne na naší fakultě výjezdní zasedání Předsednictva
AS UK; součástí programu bude setkání zástupců AS UK se členy senátu AS FaF a
zástupci LF HK.
 Doc. Kučera – pan rektor se omluvil; členové Studijní komise by měli zaslat dotazy
na předsednictvo AS UK do pátku předsedovi SK.
Informace ze semináře VŠ legislativa pro členy orgánů univerzit a fakult – Mgr. Matouš Petr
a Voříšková Eliška.
AS FaF UK stanovil zářijový termín zasedání na pondělí 24. 9. 2018 v 15.00 hodin.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Zasedání bylo ukončeno v 15.25 hodin.

Zapsal:

Mgr. Petr Matouš

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 21. září 2018
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Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 6. zasedání AS FaF UK dne 20. června 2018
Usnesení 06-1: AS FaF UK schválil program 6. zasedání AS FaF UK.
Usnesení 06-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Usnesení 06-3: AS FaF UK souhlasí s pokračováním Ing. Vlčkové na pozici tajemnice
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Ing. Vlčková byla na pozici
tajemnice doporučena na základě výsledku výběrového řízení.
Usnesení 06-4: AS FaF UK schválil Změnu Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.
Usnesení 06-5: AS FaF UK schválil Změnu Jednacího řádu Akademického senátu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.
Usnesení 06-6: Akademický senát Farmaceutické fakulty UK projednal návrh Výroční zprávy
o činnosti za rok 2017 a to včetně připomínek, které vzešly během připomínkovacího období.
Další připomínky, vznesené během zasedání ke složení Disciplinární komise, budou
zapracovány. Akademický senát Farmaceutické fakulty UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti
za rok 2017.
Usnesení 06-7: AS FaF UK projednal a schválil vyhlášení 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. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
23.904.000,- Kč bez DPH.
Usnesení 06-8: AS FaF UK vzal na vědomí změnu financování nákupu pozemku st. p. č. 1587
v katastrálním území Hradec Králové, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 10001.
Usnesení 06-9: AS FaF UK vzal na vědomí změnu financování nákupu pozemků st. p. č. 1943,
p. č. 200/22 a p. č. 200/24 v katastrálním území Hradec Králové, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č.
8349.
Usnesení 06-10: AS FaF UK pověřil předsednictvo AS FaF UK usnášet se jménem senátu
na období červenec – srpen 2018.
Usnesení 06-11: AS FaF UK schválil zápis z 5. zasedání AS FaF UK konaného dne 23. 5. 2018.
Usnesení 06-12: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
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