Akademický senát
V Hradci Králové dne 1. února 2018

Zápis z 35. zasedání Akademického senátu
konaného 17. 1. 2018 od 14.00 hodin v restauraci Na Biřičce na Novém Hradci Králové
Přítomni: dr. Kudláčková Zděnka, doc. Kučera Radim, Mgr. Matouš Petr, dr. Babica Jan,
doc. Cahlíková Lucie, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva, dr. Červený Lukáš, dr. Roh
Jaroslav, dr. Malý Josef, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, Mgr. Macháček Miloslav,
dr. Kuchařová Monika, Bc. Keresteš Ondřej, Domecký Petr, Vu Hong Dieu, Kunrt Josef,
Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Hrabálek Alexandr, prof. Štaud František,
prof. Nachtigal Petr
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš, doc. Trejtnar František, Skalická Veronika
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: prof. Wsól Vladimír, prof. Solich Petr, Ing. Vlčková Lenka, Mgr. Azar Malek,
Pospíšilová Markéta, Chladová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání návrhu Přiznání stipendií za vynikající výsledky dosažené
v akademickém roce 2016/2017, k vyplacení v akademickém roce 2017/2018
5. Projednání návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro
projekt Mephared 2
6. Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu FaF UK na funkční období
1. 2. 2018 – 31. 1. 2021
7. Různé

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

1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu (AS) dr. Kudláčková slavnostně zahájila 35. zasedání,
které se konalo v restauraci Na Biřičce. Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel
v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla Renáta Zdanovcová, skrutátory byli
určeni Kunrt Josef a Bc. Keresteš Ondřej. V úvodu mimo fakultního zasedání přivítala senátory,
vedení fakulty, hosty a zástupce Akademického senátu UK doc. Františka Trejtnara
a Mgr. Veroniku Skalickou.

2. Schválení programu
Předsedkyně AS seznámila senátory s předloženým programem zasedání. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto vyzvala členy k hlasování o jeho
schválení.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 35. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
 Uctění památky minutou ticha – úmrtí prof. MUDr. Zdeňka Fendricha, CSc.
 Excelentní výzkum – celofakultní projekt EFSA-CDN:
(Solich, Pávek, Pour, Nováková L.), příprava projektu od roku 2015, podán r. 2016,
jeden z 20 financovaných projektů z celé České republiky, získání dotace více než 200
mil. Kč.
 V hodnocení organizací Univerzita Karlova nejvýkonnější instituce (553 512 bodů), FaF
získala v rámci UK 5. místo; 1. místo v královéhradeckém kraji, 24 915 bodů.
2 publikace (prof. Vávrová K. a doc. Zimčík P.) zařazeny v kategorii „A“ v rámci II. pilíře
Metodiky jako excelentní (velký úspěch).
prof. Hrabálek:
Oblast vnějších vztahů:
 Národní kolo chemické olympiády – letos bude pořadatelem naše fakulta, ukončeny
intenzivní přípravy průběhu Národního kola chemické olympiády (organizační
i kulturní program), zajištěn zahajovací ceremoniál v sále Muzea, hlavní přednáška –
prof. RNDr. Pour Milan, Ph.D. Součástí rozsáhlého kulturního programu je 31. 1. 2018
večerní představení v divadle Drak „Poslední trik Georgese Mélièse“. 1. 2. 2018
slavnostní vyhlášení výsledků chemické olympiády.
dr. Kudláčková: Budou vstupenky k dispozici?
prof. Hrabálek: Ano, vstupenky pro zájemce na představení budou k dispozici na FaF
zdarma. Počet omezen, podrobnější informace bude předána zaměstnancům včas.

prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Hodnocení výuky studenty magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského
studia za ak. rok 2016/2017 – výsledky zpracovány a proděkany předány vedoucím
kateder, kteří seznámí s hodnocením vyučující jednotlivých předmětů.
Mgr. Matouš: Zda může být zasláno zpracované hodnocení výuky studenty na AS FaF?
prof. Štaud: Ano, není problém, souhlasil bych s navržením zástupce, určením
pověřené osoby za AS FaF.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /Zahraniční studenti – samoplátci/:
 Samoplátci – uveřejněny nové podmínky pro přijímací řízení pro ak. rok 2018/2019,
zavedení přijímacího řízení formou ústního pohovoru nebo pomocí Skype (1. úsek
studia – snaha o 2 skupiny nově nastupujících studentů).
 Hodnocení výuky samoplátců – nízká účast, chybí zpětná vazba.
Zástupci vedení fakulty sdělili přítomným senátorům užitečné informace. Dotazy k nim nebyly
již položeny.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání návrhu Přiznání stipendií za vynikající výsledky dosažené v akademickém
roce 2016/2017, k vyplacení v akademickém roce 2017/2018
V souladu se Stipendijním řádem UK byl AS FaF UK předložen k připomínkování návrh
dokumentu Přiznání stipendií za vynikající výsledky dosažené v ak. roce 2016/2017. Doplňující
otázky k návrhu byly sepsány a senát žádá o jejich zodpovězení a případné upravení
dokumentu (bod 2). Místopředseda senátu Mgr. Matouš je v tomto pořadí přečetl a požádal
proděkana pro studijní záležitosti prof. Štauda o jejich zodpovězení.
Mgr. Matouš:
1. Prospěchový průměr 1,6 je jeden z nejnižších za poslední roky. Čím je to dáno?
Vysvětlujeme si to:
o buď nižší úspěšností studentů (a v rámci splnění kritéria 10 % studentů bylo
nutné tento průměr takto snížit)
o průměr je snížen kvůli programu ZBIO
o nejasným vyjádřením v dokumentu – tzn. hranice pro Farmacii je ve skutečnosti
výš než 1,6, jen je to napsáno do jednoho bodu
Bylo by možné doložit k návrhu podmínek k vyplacení stipendií AS (příp. Studijní
komisi) anonymizovaný seznam studentů a jejich průměrů (tzn. pořadí – průměr),
ze kterého bylo čerpáno pro tvorbu dokumentu, s vyznačením hranice pro přidělení
stipendia a studijního oboru?
2. Jak byly technicky stanoveny hranice průměru? Zvlášť pro oba studijní programy nebo
dohromady s přihlédnutím, aby v obou případech bylo stipendium přiznáno alespoň
10 % studentům? Doporučujeme, aby byla v dokumentu kritéria rozepsána pro každý
obor zvlášť, a to kvůli přehlednosti a jasnému vyjádření, jak se postupovalo při tvoření
hranic.
3. Má stipendijní fond fakulty dostatek prostředků pro případné navýšení stipendia pro
studenty s průměrem 1,00 až na cca 20 tis. Kč? Tzn. celkově zvýšení nákladů o cca 48

tis. Kč? Rozdíl mezi průměrem 1,0 a 1,2 a odpovídajícími stipendii 16 tis. Kč a 14 tis Kč
se nám nezdá adekvátní, zejména vzhledem ke zřejmé obtížnosti získání průměru 1,00.
S tímto souvisí i doplňující otázka: Dle rektora UK T. Zimy plyne do stipendijních fondů
fakult 28,7 mil. Kč (vymoženo od „neplatičů“ za předchozí roky). Kolik tedy získá FaF
UK z této sumy do svého fondu?
4. Jaké je rozložení stipendistů v rámci jednotlivých ročníků?
Položené otázky k návrhu byly prof. Štaudem zodpovězeny. Prof. Šimůnek přislíbil úpravu
formulace v dokumentu a konečná verze dokumentu bude senátorům předložena k vyjádření
na příštím zasedání AS FaF 7. 2. 2018.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal dokument Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky,
dosažené v akademickém roce 2016/2017 a vyplacené v akademickém roce 2017/2018 a žádá
vedení fakulty o úpravu formulace v tomto dokumentu a o předložení tohoto dokumentu
k vyjádření na následujícím zasedání AS.

5. Projednání návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro projekt
Mephared 2
prof. Šimůnek:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Proces hodnocení nabídek (prosinec 2017 – únor 2018). Výběr zhotovitele projektové
dokumentace na projekt M2 – v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele obdrženy
2 nabídky, doporučení hodnotící komise bylo vybrat nabídku společnosti Bogle
Architects s.r.o. Návrh smlouvy předložen Správní radě UK k posouzení. SR UK
nevznesla na svém zasedání k návrhu smlouvy žádné připomínky.
dr. Kudláčková: Přečetla otázky k výše uvedenému dokumentu a požádala pana děkana prof.
Šimůnka o jejich zodpovězení. Otázky položeny v tomto pořadí:
1. V předkládací zprávě dokumentu se hovoří o „nejasnosti v nabídce společnosti Bogle
Architects s.r.o.“ O nejasnost jakého typu se jedná?
2. Jakou má firma Bogle Architects s.r.o. zkušenost s projektováním staveb vědeckovýzkumného charakteru?
3. Jak bude postupováno fakultou v plánování rozložení, technických aj. nároků
na vybavení výukových místností, laboratoří, kanceláří apod?
4. Podle čeho a jak budou rozděleny prostory mezi FaF/LF HK, resp.
Výukovou/výzkumnou část?
5. Vadný pokyn objednavatele co je tím myšleno?
6. Jak se počítá ve smlouvě s pokynem, aby kompletní dostavba a provoz kampusu byl
dokončený do konce roku 2022 (období pro program OP VVV končí v roce 2023)?
7. Kdo bude jmenován zástupce Objednavatele? Ve smlouvě se uvádí, že tato část bude
doplněna.
8. Lhůty splnění – dny se myslí kalendářní/pracovní?
9. Jsou k dispozici vypracovaná Kritéria hodnocení kvality společnosti Bogle Architects
s.r.o. zkoušková projektová dokumentace z veřejné soutěže?

10. Vzhledem k datu podpisu smlouvy (rok 2017) je tato smlouva již podepsána a orgány
UK se k této smlouvě vyjadřují zpětně nebo dojde k podepsání smlouvy až po
absolvování kolečka – kolegium rektora, AS UK, SR UK?
Na všechny dotazy bylo dostatečně odpovězeno.
dr. Kudláčková: Podotkla, že výukové místnosti, laboratoře a pracovny v kampusu jsou
prostorově nevyhovující, stísněné. V laboratořích nebyl zaveden rozvod plynu atd. Řešeno
dodatečně až za plného provozu.
prof. Šimůnek: Aby se chyby, které se vyskytly v M1 minimalizovaly a neopakovaly,
s pracovníky kampusu bude komunikovat pověřená osoba doc. Zimčík. Co se týče velikosti
plochy jednotlivých místností, jsme prostorově omezeni.
dr. Šnejdrová: Týká se omezení i výškového limitu budovy?
Prof. Šimůnek: Ano, týká a to z důvodu nedalekého heliportu FN HK.
Předsedkyně senátu vyzvala členy, pokud nemají již další otázky k tomuto tématu, k hlasování
o záměru uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt
Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednavatelem na straně jedné a Bogle
Architects s.r.o na straně druhé.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na 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, za cenu díla ve výši 67 700 000 Kč bez DPH, a
doporučuje předložit ji k vyjádření kolegiu rektora, Akademickému senátu Univerzity Karlovy
a poté Správní radě Univerzity Karlovy k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15
odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

6. Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu FaF UK na funkční období 1. 2. 2018
– 31. 1. 2021
Předsedkyně AS seznámila senátory s výsledky voleb do AS FaF UK v Hradci Králové
pro funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021, které proběhly dle platných předpisů. Zápisy
z průběhu voleb a protokol budou uloženy v archivu AS.
Skupiny tvořené akademickými pracovníky zařazenými na jednotlivých katedrách, odděleních,
útvarech a střediscích.
Katedra, úsek
Katedra biologických a lékařských věd

Nově zvolený senátor/ka
PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické doc. PharmDr. Kučera Radim, Ph.D.
analýzy
Oddělení, střediska a útvary

PharmDr. Babica Jan, Ph.D.

Katedra farmaceutické botaniky

PharmDr. Hošťálková Anna, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie

PharmDr. Červený Lukáš, Ph.D.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Mgr. Bárta Pavel, Ph.D.

Katedra biochemických věd

Mgr. Macháček Miloslav, Ph.D.

Katedra sociální a klinické farmacie

PharmDr. Malý Josef, Ph.D.

Katedra organické a bioorganické chemie

prof. PharmDr. Hrabálek Alexandr, CSc.

Katedra farmakognozie

PharmDr. Siatka Tomáš, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Szakošová Iveta

Katedra analytické chemie

doc. PharmDr. Šatínský Dalibor, Ph.D.

Katedra farmaceutické technologie

PharmDr. Šnejdrová Eva, Ph.D.

Skupina tvořená studenty doktorského, bakalářského a magisterského studia.
Studium /PGS, Mgr. Bc./

Nově zvolený senátor/ka

PGS studium

Mgr. Hozová Miroslava

PGS studium

Mgr. Matouš Petr

Bc. a Mgr. studium

Suchánek David

Bc. a Mgr. studium

Reguli Adam

Bc. a Mgr. studium

Kunrt Josef

Bc. a Mgr. studium

Bc. Keresteš Ondřej

Bc. a Mgr. studium

Jan Tomáš

Bc. a Mgr. studium

Voříšková Eliška

Bc. a Mgr. studium

Vu Hong Dieu

Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí výsledky voleb do Akademického senátu FaF UK na funkční
období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021.

7. Různé



Schválení zápisů z 33. zasedání AS FaF UK konaného dne 13. prosince 2017
a z mimořádného 34. zasedání AS FaF UK konaného dne 4. ledna 2018.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Zápisy z 33. a 34. zasedání senátu.



Další zasedání senátu dle harmonogramu bude ve středu 7. 2. 2018 od 14 hodin
v zasedací místnosti děkanátu.
Informace ze zasedání velkého senátu (VS) – Mgr. Matouš:
o Schválen Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy.
o Nominace do sněmu Rady Vysokých škol (RVŠ) – doc. PharmDr. František
Trejtnar, CSc. delegátem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK do sněmu
RVŠ.
o Cena Česká hlava za vědu, výzkum a inovaci putuje na Univerzitu Karlovu –
předání cen za největší objevy, vynálezy a patenty za rok 2017.

o Disciplinární komise – upozornění na končící platnost komise. Děkan fakulty
žádá o nominaci do komise – barevné spektrum zastoupení – studentská
komora (minimálně 5 studentů) + senátoři.
 Do 5. 2. 2017 do 12. hodiny k rukám předsedkyně dr, Kudláčkové – nominace
na předsedu AS FaF, místopředsedu za akademické pracovníky a místopředsedu
za studentský sbor.
 doc. Trejtnar, zástupce VS – vyslovení poděkování za spolupráci po celé volební období
mezi VS, AS FaF a vedením fakulty, poděkování předsedkyni a místopředsedům,
senátorům za flexibilitu při schvalování důležitých dokumentů.
 Předání kytice a věcného daru – doc. Kučera a Mgr. Matouš jménem senátorů popřáli
předsedkyni dr. Kudláčkové k významnému životnímu jubileu. Zároveň jí poděkovali
za odvedenou a přínosnou práci pro senát ve volebním období 2015-2018.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

8. Ukončení oficiální části a zahájení neformální části zasedání

Předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková poděkovala všem přítomným za účast, ukončila
oficiální část 35. zasedání a zahájila část neformální.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 23. 1. 2018.

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 35. zasedání AS FaF UK dne 17. ledna 2018
Usnesení 35-1: AS FaF UK schválil program 35. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 19-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 35-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: přijato tichým souhlasem

Usnesení 35-3: AS FaF UK projednal dokument Přiznání stipendií za vynikající studijní
výsledky, dosažené v akademickém roce 2016/2017 a vyplacené v akademickém roce
2017/2018 a žádá vedení fakulty o úpravu formulace v tomto dokumentu a o předložení
tohoto dokumentu k vyjádření na následujícím zasedání AS.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení 35-4: AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na 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, za cenu díla ve výši 67 700 000 Kč bez DPH, a doporučuje
předložit ji k vyjádření kolegiu rektora, Akademickému senátu Univerzity Karlovy a poté
Správní radě Univerzity Karlovy k udělení předchozího písemného souhlasu podle
§ 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení 35-5: AS FaF UK vzal na vědomí výsledky voleb do Akademického senátu FaF UK na
funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021.
Hlasování: přijato tichým souhlasem

Usnesení 35-6: AS FaF UK schválil zápis z 33. zasedání AS FaF UK konaného dne 13. prosince
2017 a zápis z mimořádného 34. zasedání AS FaF UK konaného dne 4. ledna 2018.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení 35-7: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: přijato tichým souhlasem

