Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 3. zasedání konaného dne 23. 5. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, D. Čechlovský, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr.
Koula, Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Migkos, T. Plucha, dr.
Siatka, A. Sodomková, Mgr. Szakošová, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc.
Trejtnar, J. Weber
Hosté: prof. Hrabálek, doc. Dušek, doc. Šimůnek, Ing. Vlčková, Ondřej Bešťák
Omluveni: doc. Šatínský, dr. Kudláčková
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2011
4. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012
5. Stav realizace návrhů studentské komory AS a studijní komise AS
6. Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil P. Matouš ve 1403 hod. Nejprve byl hlasováním schválen program zasedání
v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek informoval AS o stavu realizace projektu MEPHARED, který je v současnosti
ve stadiu výběrového řízení na realizaci stavby. Dále byla podána informace o uskutečnění
jednání Rady města Hradce Králové se zástupci vysokých škol lokalizovaných v HK. Pan
děkan též informoval o úvaze vedení fakulty zvýšit ochranu budov fakulty před vstupem
neoprávněných osob, a to i přes možné značné náklady. Tato úvaha vyplývá z nedávných
událostí na farmaceutické a lékařské fakultě. Další informace se týkala plánované kontroly
doktorského studia ze strany Akreditační komise. AS byla též sdělena zpráva o probíhajících
jednáních, které se týkají rozšíření odborné spolupráce s firmou Zentiva.
Doc. Šimůnek informoval o úspěchu našich studentů v nadnárodní vědecké studentské
konferenci, kde studenti z fakulty uspěli především v chemické sekci a sekci dalších
farmaceutických disciplín. Dále poděkoval Spolku českých studentů farmacie za organizaci a
studentům i jejich školitelům za reprezentaci
Doc. Trejtnar vznesl návrh na účast vždy jednoho z členů předsednictva AS FaF UK na
zasedáních kolegia děkana z důvodu zvýšení kooperace a spolupráce mezi vedením a AS.
Tento návrh byl akceptován k projednání vedením fakulty.
3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2011
Ing. Vlčková přednesla základní teze výroční zprávy a zdůvodnila základní výsledky
hospodaření. Upozornila, že fakultní hospodaření skončilo se ziskem téměř 2,5 mil. Kč. Dále
zdůraznila skutečnost, že se prohlubuje tendence směrem k snižování příspěvku na studenty a
zvyšuje se podíl prostředků za vědecké výsledky fakulty. Poté zodpověděla otázky předložené
EK AS:
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Dotaz 1: Na str. 3 Zprávy se hovoří i o nákupu přístrojů z fondu rozvoje investičního majetku
pro společná pracoviště. Jaké přesně byly přístroje nakoupeny a pro která pracoviště? Protože
přesný přehled zde není uveden, prosíme o dodatečný písemný přehled.
Odpověď: Písemný přehled byl přiložen ke zprávě.
Dotaz 2: V tabulce 11b ve Zprávě je uveden údaj o čerpání z fondu reprodukčního majetku v
položce nákupy nemovitostí ve výši 6 341 tis. Kč. O jaký nákup se jednalo?
Odpověď: Částka 6 341 tis. Kč je součtem všech investičních položek čerpání FRIM, omylem
je v jiném řádku tabulky.
Dotaz 3. Ve zprávě na str. 3 je uvedeno, že fakulta měla zisk 2 481 tis. Kč. Avšak
v předložené tabulce s realizovaným rozpočtem pro rok 2011 a plánovaným rozpočtem pro
rok 2012 je uveden hospodářská výsledek fakulty pro rok 2011 ve výši 2 808 tis. Kč. Čím je
způsoben tento rozdíl?
Odpověď: Nelze porovnávat výkazy výroční zprávy hospodaření a výkaz rozpočtu fakulty.
Výkazy výroční zprávy hospodaření zahrnují pohyb všech položek a to jak rozpočtu fakulty,
tak rozpočtu grantů, projektů a DČ. Výkaz fakulty pak zahrnuje pouze položky, které jsou
popsány v rozpočtu fakulty.
T. Plucha vznesl dotaz na jednu z položek uvedenou v tabulce shrnující čerpání z FRIM
označenou jako laboratorní přístroj. Paní tajemnice vysvětlila, že takto je položka zanesena
v účetnictví fakulty a není možné tuto položku bez dalších informací přesněji charakterizovat.
T. Kučera upozornil na skutečnost, že dle jednacího řádu AS materiály jako je výroční zpráva
či rozpočet předkládá děkan v písemné formě a se zdůvodněním, a ne jen v elektronické
formě a nepříslušnou osobou, jak bylo původně učiněno. Pan děkan a předseda AS
informovali, že před zasedáním AS byla tato podmínka splněna a písemný návrh děkana se
zdůvodněním byl doručen předsedovi AS.
Po ukončení diskuse proběhlo hlasování (výsledky hlasování viz připojené usnesení AS) a
návrh výroční zprávy byl schválen.
4. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012
Ing. Vlčková představila celkovou koncepci rozpočtu a opět upozornila, že dochází ke snížení
institucionální dotace na studenty ve srovnání s rokem 2011 a zvyšuje se poměrný podíl
prostředků za vědeckou činnost fakulty na celkovém financování fakulty. Dále upozornila, že
v letošním roce budou určité náklady potřebné na kofinancování projektu MEPHARED a
projektu REVIFAF. Konstatovala též, že příjmy od zahraničních studentů zůstávají v roce
2012 téměř shodné s minulým rokem. Poté paní tajemnice zodpověděla následující dotazy EK
AS, které byly předloženy před zasedáním AS:
Dotaz 1. Jakým způsobem jsou do rozpočtu fakulty zahrnuty prostředky z projektu
PRVOUK? Pouze 20% režií a zbytek je účtován mimo rozpočet?
Odpověď: Ano, v letošním roce jsou do rozpočtu fakulty zahrnuty prostředky z projektu
PRVOUK ve výši 20% režie tohoto projektu. PRVOUK je pak účtován jako samostatný
projekt.
Dotaz 2. Jaká budou činěna opatření vyplývající ze snížení plánovaného objemu finančních
prostředků na mzdy o cca 7%? Půjde o snižování počtu pracovníků nebo plošnou redukci
mezd?
Odpověď: V částce 76 958 tis. Kč, což je skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2011,
je zahrnuto i čerpání mzdových prostředků z institucionální dotace na podporu vědy a
výzkumu v objemu cca 4 500 tis. Kč. Významnou položkou rozpočtu roku 2011, jak je
uvedeno v kapitole 1, je dotace na podporu vědy a výzkumu v částce 21 709 tis. Kč.
V letošním roce, jak je uvedeno v bodě jedna, jsou z této dotace v rozpočtu zahrnuty pouze
prostředky ve výši režie PRVOUKU. K naplnění 7% snížení rozpočtované položky mzdové
prostředky se uvažuje s absencí mimořádných odměn pro letošní rok a u snižování počtu
2

pracovníků se uvažuje s tzv. přirozeným úbytkem v případě odchodu do důchodu a podobně.
S plošnou redukcí mezd se letos nepočítá.
Dotaz 3. Uvažujete do budoucnosti i o jiných úsporných opatřeních než jen o snižování
mzdových prostředků – např. optimalizaci praktických cvičení apod.?
Odpověď: Paní tajemnice sdělila, že tato problematika není v její kompetenci.
Prof. Hrabálek upozornil, že tendence v rámci EU, která byla původně u magisterského typu
studia ve směru preference teoretické výuky před prakticky zaměřenou, se mění ve prospěch
zdůraznění praktické výuky.
Dotaz 4. Pokud nedojde k přidělení prostředků na projekt REVIFAF, jakým způsobem bude
naloženo s prostředky plánovanými na tento projekt v rámci rozpočtu?
Odpověď: Tyto prostředky budou součástí rozpočtu fakulty a budou využity zejména na
drobné opravy a udržování současného majetku fakulty. Jedná se však o tak malý objem
prostředků, který nemůže v žádném případě zabezpečit plánovanou obnovu fakulty.
K této otázce se vyjádřil prof. Hrabálek a upozornil AS, že v případě nepřidělení financí na
projekt REVIFAF by se fakulta dostala do poměrně obtížné situace při rekonstrukci a údržbě
budov, které pro zachování dalšího provozu již v současné době vyžadují urgentní opravy.
Dotaz 5. Finanční výdaje na energie se zřetelně zvyšují. Jaký je však trend reálné spotřeby
energií na fakultě (skutečná spotřeba elektřiny, tepla, příp. vody)?
Odpověď: Největší spotřeba energie a to ve všech položkách byla zaznamenána v roce 2010.
V roce následném pak došlo k poklesu spotřeby energií na stav let předchozích.
Dotaz 6. Rozvaha nákladů na energie se snížila o 886 tis. Kč (a to i přesto, že se cena energií
bude dále zvyšovat, což je v rozpočtu dokonce výslovně uvedeno). Konkrétní formulace je:
Jednou z významně se snižující položkou je spotřeba energie, která i přes předpokládaný
nárůst cen energie je vzhledem k realizovanému nákupu prostřednictvím celouniverzitních
energetických aukcí a dalším úsporným opatřením v rámci fakulty (vyřazení z provozu starého
skleníku na BZLR, plánovaný projekt REVIFAF, který obsahuje i zateplení např. koridoru a
podobně), rozpočtována jako nižší oproti roku 2011. Je reálné, že se v rámci navrhovaných
opatření skutečně uspoří 886 tis. Kč?
Odpověď: Cena energií roste, ale UK prostřednictvím celouniverzitních energetických aukcí
zaručuje fakultám nákup energie za stálé a nejnižší možné ceny, což by mělo společně s výše
jmenovanými úspornými opatřeními zaručit úsporu v navrhované výši.
Dotaz 7. Jaké je rozdělení prostředků do rozpočtů kateder a podle jakých pravidel jsou
přidělovány?
Odpověď: Součástí rozpočtu fakulty je rozpočet kateder a společných pracovišť. Rozpočet
kateder je pak zpracován na základě podkladů kateder (zohledňuje se výuka, úvazky a DP).
Dotaz 8. V kap. 4 jsou celkové výnosy rozpočtovány ve výši 150 585 tis. Kč a výdaje ve výši
153 859 tis. Kč. Výsledek hospodaření je uveden ve výši - 1 274 tis. Kč. Tento údaj
neodpovídá rozdílu výnosů a nákladů. Správně by měl být tento rozdíl - 3 274 tis. Kč.
Odpověď: V kapitole 4 je chybně uveden údaj výdajů fakulty 153 859 tis. Kč. Správná částka
výdajů je 151 859 tis. Kč.
Dotaz 9. V návrhu rozpočtu je uvedena položka Tržby z prodeje majetku. Její výše činí 400
tis. Kč. Jaký majetek bude fakulta konkrétně prodávat?
Odpověď: Jedná se o odprodej vyřazeného majetku fakulty. Jde zejména o vyřazenou
výpočetní techniku.
Dotaz 10. Je možné přesněji specifikovat položky Náklady na reprezentaci (150 tis. Kč),
Ostatní služby (6,8 mil. Kč), Jiné ostatní výnosy (cca 44 mil. Kč) a Jiné ostatní náklady (8 mil.
Kč)?
Odpověď: Náklady na reprezentaci – občerstvení, drobné dárky a pracovní setkání.
Ostatní služby – telefony, poštovné, pronájem, konferenční poplatky, ostraha, inzerce,
databáze, licence, revize a ostatní.
Jiné ostatní výnosy – zúčtování fondů, papírové výnosy úroky a kurzové zisky, finanční dary,
režie PRVOUK a ostatních projektů.
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Jiné ostatní náklady – stipendia, pojištění tvorba fondů, kurzové ztráty a ostatní.
V následující diskusi nad návrhem rozpočtu vystoupili:
Dr. Špulák upozornil na časté poruchy v dodávce elektrické energie na fakultě a vznesl dotaz
na možnosti řešení toho stavu s dodavatelem.
Ing. Vlčková odpověděla, že jednání s dodavatelem probíhala, ale zatím nevedla ke změně
tohoto stavu.
Dr. Špulák se dále otázal, zda je reálná tak velká částka za prodej majetku, jak je v rozpočtu
plánována.
Ing. Vlčková zdůvodnila, že lze takovou částku očekávat.
T. Migkos položil otázku, zda prostředky na PRVOUK jsou zahrnuty v rozpočtu, případně,
proč tomu tak není. Paní tajemnice vysvětlila, že z projektu PRVOUK bude do fakultního
rozpočtu zahrnuta částka na režii tohoto projektu.
Doc. Šimůnek upozornil, že z projektu PRVOUK půjde na mzdy 10 mil. Kč, které nejsou
součástí rozpočtu, čímž dojde k posílení mzdového fondu.
T. Migkos dále položil otázku, týkající se snížení rozpočtu na mzdy a nenahrazování
odcházejících pracovníků, jak bylo uvedeno v odpovědích paní tajemnice při řešení otázky,
jak bude dosaženo úspor v této oblasti rozpočtu. Vyjádřil obavy, že snižování počtu
pracovníků povede k snižování úrovně výuky na fakultě. Doc. Šimůnek uvedl, že fakulta
získala prostředky z evropských fondů a na fakultu bude přijata řada postdoktorandů, kteří
mohou posílit zaměstnaneckou strukturu fakulty a nahradit odcházející pracovníky.
Po ukončení diskuse proběhlo hlasování (výsledky hlasování viz připojené usnesení AS) a
návrh rozpočtu fakulty na rok 2012 byl schválen.
5. Stav realizace návrhů studentské komory AS a studijní komise AS v oblasti IT a
komunikace na fakultě
J. Kratochvíl nejdříve představil za přípravný tým záměr na zřízení fakultní facebookové
stránky. Zdůraznil, že v situaci, kdy existuje několik facebookových stránek, zahrnujících
informování a diskusi o problematice studia na fakultě, je poměrně důležité takovou oficiální
stránku zřídit. Facebooková stránka zřízená a řízená fakultou umožní informovat veřejnost a
uchazeče o studium objektivně o fakultní problematice. Jako kandidát na správce takové
stránky byl představen Petr Bešťák, student 2. ročníku fakulty, který ve svém vystoupení
prezentoval své znalosti a schopnosti pro vedení stránky.
Prof. Hrabálek ocenil iniciativu studentů ve prospěch fakulty a podpořil vznik takové stránky,
včetně určitého finančního ohodnocení správce s pomocí mimořádného stipendia.
T. Plucha vyzval další členy AS, aby se zapojili do formování facebookové stránky fakulty a
přinášeli náměty na její realizaci.
P. Matouš vystoupil s dotazem na vedení fakulty, jak byla vyřešena otázka přístupu studentů
do elektronického rezervačního systému místností na fakultě. Prof. Hrabálek potvrdil, že
přístup bude umožněn, až bude ÚVT mít kapacitu k provedení, protože momentálně je
zaneprázdněn přesunem webových stránek. Zdůraznil, že půjde jen o možnost nahlížet do
rezervačního systému.
Mgr. Hanusová upozornila na skutečnost, že na fakultě již v současné době pracují a v blízké
budoucnosti budou ve větším počtu pracovat pracovníci ze zahraničí, kteří neovládají ČJ.
Požádala proto vedení fakulty o přeložení alespoň nejdůležitějších součástí fakultního webu a
vytvoření záložek pro anglicky mluvící zaměstnance na webové stránce fakulty. Dr. Koula
upozornil na kapacitní možnosti webu a obtížnou realizaci takového požadavku ze strany
ÚVT, protože tento útvar nemůže kapacitně a odborně zajistit převod tak velkého množství
informací z ČJ do AJ. Doc. Šimůnek odpověděl, že určité části by pravděpodobně mohly být
přeloženy, ale fakulta má omezené prostředky na zajištění takového stavu. Jednání AS o této
4

otázce vyústilo v závěr, že bude třeba sestavit seznam stránek, které by měly být přeloženy
přednostně a doručit jej na ÚVT.

6. Různé
P. Matouš informoval členy AS o setkání studentských částí akademických senátů fakult UK
a o projektu spolupráce akademické obce university. Tento projekt vy měl zvýšit vzájemné
propojení akademických senátů a obcí fakult UK. Informoval dále i o některých poznatcích,
získaných na tomto fóru, jako je existence rozpočtů AS, schránek na připomínky pro AS či
zastoupení členů AS v kolegiích děkanů na fakultách UK.
Doc. Trejtnar upozornil, že v tomto projektu není pravděpodobně inkorporována účast AS UK
a není jasné, zda je takové propojení plánováno.
Dr. Šnejdrová vznesla dotaz na kritéria, dle kterých se tvoří rozpočty kateder a možnost
zveřejnění konečnou výši rozpočtů kateder. Dále vznesla dotaz na současný stav přípravy
realizace nové budovy firmy ELLA-CS v blízkosti fakulty. Tyto dotazy budou předloženy
vedení fakulty na příštím zasedání AS.
Z důvodu projednání závažných okruhů a materiálů důležitých pro činnosti fakulty byly AS
schváleny další dva termíny zasedání AS v tomto akademickém roce - 20. 6. a 19. 9. 2012.
Zasedání AS bylo ukončeno v 1545 hod.
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Usnesení z 3. zasedání AS FaF UK konaného dne 23. 5.
2012:
Usnesení 3-1: AS schvaluje program zasedání (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 3-3: AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2011.
(Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 3-4: AS schvaluje návrh rozpočtu fakulty na rok 2012. (Hlasování: 18 kladných
hlasů, 1 proti)
Usnesení 3-5: AS bude dále podporovat iniciativu studentské části AS na zřízení oficiální
facebookové stránky fakulty a překlad potřebných částí webové stránky do AJ.
Usnesení 3-6: AS schvaluje návrh na rozšíření termínů zasedání AS FaF UK – další
zasedání se budou konat 20. června a 19. září 2012. (Hlasování: jednomyslně.)

V Hradci Králové dne 2. 6. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar
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Ověřil: dr. Kotlářová

