Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 32. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 22. listopadu 2017 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Kudláčková Zděnka, doc. Kučera Radim, Mgr. Matouš Petr, dr. Roh Jaroslav, dr.
Šnejdrová Eva, dr. Kuchařová Monika, dr. Siatka Tomáš, dr. Červený Lukáš, Mgr. Szakošová
Iveta, Mgr. Macháček Miloslav, Bc. Keresteš Ondřej, Vu Hong Dieu, Kunrt Josef
Vedení fakulty: doc. Šimůnek Tomáš, prof. Nachtigal Petr, prof. Štaud František, prof. Solich
Petr, prof. Wsól Vladimír, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš, Ing. Müllerová Zuzana, Ing. Kubíček Vladimír
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: prof. Hrabálek Alexandr, doc. Cahlíková Lucie, doc. Šatínský Dalibor, dr. Babica Jan,
dr. Malý Josef, Domecký Petr, Chladová Pavlína, Pospíšilová Markéta, Mgr. Azar Malek,
Voříšková Eliška

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2018/2019
5. Projednání návrhu Dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017,
UKRUK/34885/2017-1)
6. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně dr. Kudláčková zahájila 32. zasedání Akademického senátu (AS) ve 14.05 hodin.
Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání
provedla Renáta Zdanovcová, skrutátory byli určeni dr. E. Šnejdrová a J. Kunrt. V úvodu
zasedání přivítala senátory, vedení fakulty a hosty zasedání zástupce FV VOS Ing. Z.
Müllerovou a Ing. V. Kubíčka. Následně předsedkyně AS popřála nově zvolenému děkanovi
doc. Šimůnkovi mnoho pracovních úspěchů po celé jeho 2. volební období, poděkovala
místopředsedům AS, volebním komisím a sekretářce AS za odvedenou precizní práci po dobu
její nepřítomnosti z důvodu nemoci. Sekretářce AS byla předána kytice a věcný dar.

2. Schválení programu
Předsedkyně AS seznámila senátory s návrhem doplněného programu zasedání o bod 5.
Projednání návrhu Dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017,
UKRUK/34885/2017-1) a navržený program 32. zasedání přečetla v plném znění. Vyzvala
senátory k hlasování o nově navrženém programu.
Hlasování: 12-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil upravený program 32. zasedání senátu.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Výběrové řízení – Garant projektu (uzavření smlouvy od 1. 1. 2018). Končí lhůta pro
podání nabídek projektové dokumentace MEPHARED 2 (28. 11. 2017), poté dojde
k jejich hodnocení.
dr. Šnejdrová: Jaké je složení týmu MEPHARED 2 a jejich pozice?
doc. Šimůnek: Ing. Mgr. A. Jungová – hlavní programová manažerka ERDF projektu
Ing. P. Vršanský – projektový manažer
Ing. T. Möhwaldová – administrátorka projektu
Ing. M. Kynclová – finanční manažerka projektu
prof. Wsól:
 Finalizace 39 návrhů projektů do GAUK – budou odeslány.
 UNCE (univerzitní centrum):
Schválen návrh 1 projektu s PřF, na kterém se podílí FaF UK jako spoluřešitel, hlavním
řešitelem za naši fakultu je prof. Skálová.
 Financování vědy – metodika M17+ od příštího období (obava je však z procesního
postupu); dle hodnocení univerzit (kategorie A, B, C, D) dojde k rozdělení financí.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti:





Hodnocení výuky – hodnocení jednotlivých předmětů studenty za ak. rok 2016/2017
probíhá v SIS od začátku listopadu 2017, letos studenti 1. ročníku prozatím nehodnotí,
bude jim dána možnost (přibližně v době po zimním zkouškovém) hodnotit formou
speciálního dotazníku, jehož obsahem mimo jiné budou i položené otázky např. forma
získání informací o naší fakultě, na základě čeho se přihlásil student na studium na FaF,
zda je propagace naší fakulty na SŠ dostatečná atd. Zpráva o vyhodnocení výuky
v elektronické podobě předána do 15. 12. 2017 (požadavek UK v Praze).
Studenti 2. ročníku obdrželi informace ohledně přípravy nových „tvrdých“ prerekvizit
pro 3. ročník (od akad. roku 2018/2019).

dr. Šnejdrová: Do kterého data budou moci studenti hodnotit kvalitu výuky?
prof. Štaud: Anketa bude ukončena v 2. polovině prosince 2017; v případě potřeby lze termín
prodloužit.


Akreditace studijních programů Farmacie – Informace k akreditacím prezentovány na
semináři 1. 11. 2017 (vyplňování formulářů, žádosti o akreditaci), žádost musí být
podána na MZČR v lednu 2018 (platnost končí 2019). Stále probíhají přípravy akreditací
studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika.

prof. Nachtigal:
 Akreditace studijních programů ZBIO prezenční a kombinovaná forma studia pro
bakalářský program – podrobné informace k akreditacím pro ak. rok 2018/2019
zaměstnancům zaslány elektronicky. Akreditace navazujícího magisterského programu
končí k roku 2021 (žádost o novou akreditaci bude řešena v příštích letech).
prof. Solich:
 OSREP (Oddělení strategického rozvoje fakulty evropských projektů) – na pozici
vedoucího oddělení na základě výběrového řízení byl vybrán Ing. Hubáček, který se
funkce ujme 1. 1. 2018.
 Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV:
Projekt navýšen o 21 bodů (z 444 na 465 z 500 možných bodů).
 STARSS konference zaměřená na separační vědy (STARSS conference on Separation
Science) – 4. – 5. 12. 2017 (prof. P. Solich, garant projektu STARSS a prof. F. Švec,
excelentní zahraniční odborník, pozváni 4 přednášející ze zahraničí).
 „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ tzv.„Rychlovýzva“ – projekt zaměřen na
zkvalitnění studijního prostředí, modernizaci vybavení atd.
 Dětská skupina Fafík – podána projektová žádost o pokračování dětské skupiny.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Spisová služba – aplikace VERSO Žádanky/Objednávky, spuštěn ostrý provoz,
proškolení uživatelů.
 Veřejné zakázky – nákup neinvestičních laboratorních přístrojů (vyhlášena 1 výzva),
chemikálií (již vyhlášeny 4 výzvy), laboratorního materiálu (vyhlášena 1 výzva).
 Rozhodnutí z MŠMT – dotace pro Zahradu léčivých rostlin na rok 2018 (17 mil. Kč,
výměna kotlů, oprava střechy).





PRIMA spol. s. r. o. – dovolání firmy PRIMA u Nejvyššího soudu ČR ve věci úhrady částky
1 156 tis. Kč nebylo akceptováno. Do 2 měsíců po doručení rozhodnutí má právo podat
ústavní stížnost.
Zveřejněny termíny k uzávěrkám roku – prosba o dodržení termínů.

Mgr. Matouš - dotazy na vedení fakulty (odpovídají Ing. Vlčková a doc. Šimůnek)
 Vydání Karolinky pro akademický rok 2017/2018 – na dubnovém zasedání bylo řečeno,
že ještě letos Karolinka budu vytištěna – jaký je aktuální stav? Odpověď – momentální
stav bude zjištěn
 Upřesnění provozní doby fakulty (v příkazu děkana 4/2015 je provozní doba od 06.00
do 24.00 hodin; noční vrátní však budovu zamykají již ve 23.00 hodin) – bude
upřesněno a sjednoceno.
 Parkování u budov FaF UK (parkování za závorou) nefunguje přístup některým PGS –
parkovací místa jsou v současné době vyhrazena pouze pro zaměstnance FaF UK.
 Postup při dodání posterů od agentury TAH – dodavatel by měl při předání vytištěných
posterů odevzdat i dodací list; tomu se tak v současné době neděje – bude napraveno;
případné problémy lze řešit přes Ing. Košťálovou.
Předsedkyně AS dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za důležité informace, které byly
podány.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2018/2019
AS FaF UK byly zaslány k prostudování dokumenty k podmínkám pro přijímací řízení pro
studium v doktorských studijních programech na FaF UK pro ak. rok 2018/2019 včetně
příslušných termínů.
Dotazy dr. Šnejdrové (zaslané v rámci připomínkovacího řízení) byly zodpovězeny – předběžně
se počítá, že 2. kolo přijímacího řízení (podzim 2018) bude vypsáno (zatím nemůže být
oficiálně vyhlášeno). Na zasedání nebyly vzneseny další věcné připomínky, a proto vyzvala
předsedkyně senátory k hlasování o výše uvedeném dokumentu.
Hlasování:12-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil Podmínky pro přijímací řízení pro přijímací řízení pro
studium v doktorských studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2018/2019.

5. Projednání návrhu Dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017,
UKRUK/34885/2017-1)
Na zasedání senátu vystoupili zástupci FV VOS FaF UK Ing. Müllerová a Ing. Kubíček, kteří
přítomným předložili závěry, které byly přijaty FV VOS FaF na zasedání dne 20. 11. 2017.

Vzhledem k tomu, že lze očekávat nový Vnitřní mzdový předpis (VMP) na FaF UK, jsou
připomínky FV VOS FaF UK k návrhu nového znění VMP UK předkládány s dostatečným
předstihem. Ve svém vystoupení Ing. Müllerová a Ing Kubíček zdůraznili, že ve stávající podobě
je novela VMP UK nepřijatelná.
Následující závěry ze zasedání FV VOS FaF UK: navržení zvýšení tarifu u AP2 (v návrhu je rozdíl
v dolní hranici tarifu mezi AP1 a AP2 pouze 400,- Kč), zařazení THP (laborantek a sekretářek)
s úplným středním vzděláním s maturitou do odpovídajících mzdových tříd (nejníže do 4.
platové třídy), zohlednění délky praxe, náročnosti a odbornosti pracovního výkonu, dle
katalogu prací by mělo být zařazení těchto THP pracovníků pouze do 3. třídy, což je
zdůvodňováno nedostatkem financí. Dále ve svém vystoupení upozornili na nespokojenost
THP pracovníků na FaF s tarifní mzdou platnou od 1. 1. 2017, která se týká převážně mzdových
tříd 5 a 6, kdy došlo za 7,5 roku k navýšení základní mzdy v jednotlivých mzdových stupních
v průměru pouze o 400 – 500,- Kč. Přesné znění požadavků FV VOS FaF UK spolu s ostatními
dokumenty bude uloženo ve složkách v archivu AS.
AS FaF UK následně ve svém usnesení k novele VMP uvedl 2 připomínky:
1. Doporučení navýšení dolní hranice mzdových tarifů o 10 – 15%.
2. Doporučení zařazení THP, kteří mají v současnosti 5. platovou třídu do 4. platové třídy podle
novely VMP.
Hlasování:10-0-3
Závěr: AS FaF UK projednal návrh Dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017,
UKRUK/34885/2017-1) a doporučuje navýšení dolní hranice tarifních tříd vzhledem k navýšení
mezd v ostatních oblastech školství.

6. Různé
doc. Kučera:
 Per rollam – (forma hlasování) proběhla zkouška systému, systém je funkční, vstup je
ošetřen přihlašovacím jménem, hlasování pomocí elektronického formuláře, výsledek
hlasování bude uložen v archivu AS. Přesné znění jednání a hlasování per rollam
zakotveno v Čl. 10 Jednacího řádu Akademického senátu.


Schválení zápisu z mimořádného 31. zasedání AS FaF UK ze dne 9. listopadu 2017.

Hlasování: 9-1-2
Závěr: AS FaF UK schválil Zápis z 31. zasedání senátu.


Datum příštího zasedání AS FaF UK je určen na středu 13. 12. 2017 od 14 hodin
v zasedací místnosti děkanátu.

Předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková poděkovala senátorům za účast na 32. zasedání a
ukončila ho v 15.50 hodin.

Zapsala:

Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 1. 12. 2017

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 32. zasedání AS FaF UK dne 22. listopadu 2017

Usnesení 32-1: AS FaF UK schválil upravený program 32. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 32-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 32-3: AS FaF UK projednal a schválil Podmínky pro přijímací řízení pro přijímací řízení
pro studium v doktorských studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2018/2019.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 32-4: AS FaF UK projednal návrh Dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č. j.
369/2017, UKRUK/34885/2017-1) a s uvedeným návrhem souhlasí.
Hlasování: 10-0-3 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 32-5: AS FaF UK schválil Zápis z 31. zasedání AS FaF UK ze dne 9. listopadu 2017.
Hlasování: 9-1-2 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 32-6: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

