Akademický senát
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze

Zápis z 24. zasedání konaného dne 21. května 2014 od 14:00
hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: K. Breiterová, Ing. Cahlíková, Dr. Filipský, E. Gorbunovová, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr.
Koula, Mgr. Kratochvíl, Dr. Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Dr. Siatka,
Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, Dr. Škarydová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Štrofová, M. Voráčová

Hosté: doc. Nachtigal, prof. Solich, doc. Šimůnek, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
ing. Růžička

Omluveni: Mgr. Pilařová

Navržený program zasedání:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Informace o projektu MEPHARED (referovat bude hlavní manažer projektu ing. Růžička)

4.

Projednání Otázek AS FaF UK k projektu REVIFAF

5.

Vystoupení děkana a proděkanů

6.

Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2013

7.

Projednání Návrhu Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrhu dílčí změny grantového
řádu UK; Návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK

8.

Různé

Hlasování: pro – proti – zdržel (a) se

1. Zahájení
Zasedání zahájil místopředseda AS: Dr. Marcel Špulák, v 14.05 hodin
Přítomno 21 senátorů

2 Schválení programu zasedání
Hlasování: 21 – 0 - 0
Závěr: Program jednohlasně schválen

3. Informace o projektu MEPHARED
Vystoupil proděkan Alexandr Hrabálek a předal slovo hlavnímu managerovi projektu MEPHARED Ing.
Růžičkovi, který podal informace o cenovém dopadu změn a financování.
Rekapitulace změn (viz příloha zápisu): tento dokument byl zaslán vedení zúčastněných fakult a pak
na rektorát UK. Celkem se jedná o navýšení ceny na 8 543 318,74Kč.
1) Změna rozmístění pilířů DSM. Nejedná se o změnu počtu pilířů, ale změnu rozmístění pilířů.
Podle vyjádření projektanta, je tato změna zapříčiněna tím, že podloží nemá dostatečnou
únosnost, s jakou se dříve počítalo. Měření únosnosti probíhalo ve vybraných bodech. Toto
měření neodhalilo nedostatečnou únosnost před započetím stavby. Byla provedena sanace
základové spáry (viz bod 2 přílohy).
3) Odvodnění a vsakovací jáma. Bylo provedeno odvodnění nejhlubší části stavby. Bylo potřeba
snížit spodní hladinu vody pod určitou úroveň spáry. Budova stojí v bývalém korytu řeky.
V podloží se nacházejí hlinokaly (bylo provedeno zavibrování štěrků).
4) Změna délky panelové staveništní komunikace (změna vjezdu pro stavební vozidla).
Původně měl být vjezd situován od fakultní nemocnice, ale z důvodu nesouhlasu FN byl
nakonec vjezd proveden z ulice „Sborovská“. Došlo tedy celkově ke změně délky panelové
staveništní komunikace.
5) Změna žb.monolit. Byla zjištěna komplikace, že pod komunikací nebylo nalezeno vhodné
podloží pro zásyp. Dodán vhodný zásyp.
6) Veřejná kanalizace. Nebyly vhodné zeminy pro zásyp (jíl není objemově vhodný zásyp).
7) Zakrytí šachty horkovodu a vodovodu mělo původně být z železobetonu. Bylo však nutné
zřídit přístup do této šachty pro zajištění kontroly. Z tohoto důvodu byla v místech vstupu
vytvořena zámečnickou konstrukce.
8) Změna požárně bezpečnostního řešení stavby. V rámci zkoušky požární odolnosti bylo
zjištěno, že lze prosklenou část stavby lze nahradit levnějšími skly. Požární skla plánovaného
rozměru v projektu nelze získat (nevyrábí se).
9) Změna typu sdělovacího kabelu AČR. V hlášení AČR byl uveden jiný sdělovací kabel, než ten,
který byl při pracích zastižen.
10) Neuznatelný náklad (proto není v příloze uveden)
11) Změna dlažby a podkladních vrstev díky odlehčení železobetonové konstrukce. Důsledek:
změna tloušťky dlažby z původních 120mm na 85mm.

12) Snížení vlhkosti a zhumitelnosti zásypu. Bylo provedeno zlepšení biotechnologických
vlastností zemin, přidáno pojivo (vápník).
13) Změna typu interiérových svítidel z důvodu zachování světelného standardu budovy.
14) AVT technika. Byly pořízeny data-projektory místo původně plánovaných interaktivních
tabulí, které byly součástí projektu
15) Změna technického řešení hromosvodů. Doplnění dalších dvou hromosvodů. Původní plán
neodpovídal aktuální normě. Chyba na straně zhotovitele.
16) Nutnost změny odstínu keramických obkládaček z důvodů ukončení výroby původních.
18) Změna stěrky garáže. Výrobce stěrkového materiálu vydal prohlášení, že tento typ materiálu
je pro stavbu nevhodný.
Závěr: Celková změna ceny stavby oproti vysoutěžené ceně je 3,7%.
Dotazy na Ing. Růžičku








Mgr. Kratochvíl – prosba o vysvětlení otázky „vhodnosti zeminy a celkové vhodnosti terénu“
pro nynější stavbu a případné další budovy.
o Odpověď: Zemina je vhodná pro stavbu, jen nebyly vhodně optimalizovány
podmínky, proto bylo nutné uskutečnit výše uvedené změny.
Dr. Kudláčková – prosba o podrobnější vysvětlení změny svítidel z důvodu zachování
světelného standardu budovy.
o Odpověď: Společnost přestala určitou původně domluvenou světelnou techniku
vyrábět a tak byla vybrána jiná svítidla.
Dr. Kudláčková – prosba o vysvětlení. Původní navržená dlažba ohrožovala nosnost
konstrukce?
o Odpověď: Změna hlavně kvůli odlehčení monolitu a železobetonové konstrukce,
nemá vliv na nosnost.
Prof. Wsol – Sanace
o Při projektování bylo provedeno pouze 6 sond geologického výzkumu, pod budovou
byla provedena nakonec jen jedna sonda. Nebylo vhodné zahrnout do nákladů více
sond, než dělat později sanaci?
o Odpověď: Náklady na sondy jsou velmi vysoké a převyšují cenu sanací. Sanace by
byly provedeny tak jako tak.

Závěr: Tyto změny senát bere na vědomí.

4. Projednání Otázek AS FaF UK k projektu REVIFAF
Ekonomická komise pokládá dotaz ohledně zpoždění dodání o 4 dny.
Odpověď:
-

Byla udělená pokuta ve výši 3% z celé částky. Pro firmu PRIMA je však tato částka likvidující a
nemůže tak pokutu zaplatit, dle pravidel předem dohodnutých však tato pokuta musela být
udělena. Nyní probíhá projednání s právníkem, ohledně využití této sumy na dodělání oprav

po ukončení projektu, čímž by tak tato částka nemusela být vyplacena, ale byla by hned
využita.

5. Vystoupení děkana a proděkanů
Děkan doc. Šimůnek:
a) Informace o studentce 2. ročníku ZBIO, které byla udělena cena primátora za záchranu
lidského života. Jedná se o záchranu a rozmluvení sebevraždy muže, kterého objevili stát za
zábradlím na mostě.
b) Kampus
- Zájem dostavět do roku 2020 (případně 2022)
- V úterý 20. 5.2014 bylo vedení FaF na schůzce s panem rektorem UK s panem
děkanem LFHK. Rektor potvrdil, že má velký zájem na dostavění Kampusu. Nebude
vystavěno výzkumné a kongresové centrum. Celkem by měly být postaveny 4
budovy. Každá fakulta bude samostatně. Difúze nenastane. Společné budou:
knihovna, kantýna, vivárium, atd.
- Tento záměr podporuje jak rektor UK, tak primátor města Hradce Králové
- V nejbližší době se zahájí tvorba projektové dokumentace stavby (snaha poučit se
z dosavadních chyb). Nutno získat dostatek financí, odhad 2,5mld. Časem pak
nastane přestěhování celé Farmaceutické fakulty do komplexu. Zachována na svém
místě bude ZLR a Zámostí.
c) Kréta
- Po velikonočních řeckých prázdninách bylo opět zahájeno jednání s řeckou stranou a
to konkrétně jednání o „smlouvě o smlouvě budoucí“.
- Až bude smlouva dokončena, bude odeslána na rektorát k projednání. Momentálně
se plánuje zahájení výuky v akademickém roce 2015/2016.
- Smlouva o smlouvě budoucí bude předložena k projednání i akademickému senátu
FaF.
Dotazy:
Dr. Špulák – Ohledně projektu MEPHARED, co bude s naší budovou, až bude komplet
dostavěn Kampus? A co když se dostaví jen jedna budova?
-

Odpověď děkan fakulty: Z hlediska financování provozu fakulty je nutné opustit jižní
a severní budovu fakulty. Rektor se vyjádřil k této věci tak, že podporuje dostavbu
celého komplexu Kampusu.

Proděkan prof. Štaud
a) Pozvánka na seminář o přijímacím řízení ve formě diskuze 30. 5. v posluchárně B od 10:00
b) Hodnotící anketa byla probrána a prodiskutována
Dotazy:
Mgr. Kratochvíl – Uvidíme statistiky úspěšnosti studentů po absolvování přijímacích zkoušek
a přijatých bez přijímacích zkoušek?
-

Odpověď: Bohužel ne, statistiky budou sděleny až na místě.

Proděkan prof. Wsol
a) Informace o nadnárodním kole SVK. Rekapitulace a zhodnocení, gratulace. Vítězové budou
pozváni na vědeckou radu, kde jím bude ještě znova pogratulováno.

Proděkan prof. Solich
a) Podepsána smlouva ohledně kantýny s firmou IPC. Přestavba bude probíhat během července
a srpna. Firma nabídne paní Škeříkové zaměstnání.
b) Uzavření spojovací chodby (koridoru) bude od 2. června.

Dotazy:
Mgr. Kratochvíl – Jestli lze ustoupit od smlouvy s firmou IPC?
-

Odpověď: Ano, vše je právně ošetřené.

Mgr. Mikušek – Jak bude zajištěn vstup do severní budovy?
-

Odpověď: Budou rozšířené vstupy bočními vchody na ISIC i pro studenty.

Dr. Šnejdrová – Bude kantýna otevřena do konce června?
-

Odpověď: Ano.

6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2013
Vystoupení paní tajemnice ing. Vlčkové (shrnutí).
Dotazy a odpovědi:
Ekonomická komise
-

Chyba ve zkratce postdoc
Smluvní pokuta
Nadstandardní studium cena

-

-

 Byla snížena dle statutu UK na jinou cenu.
Nákup materiálů nárůst o 4%?
 Větší čerpání kvůli postdoc projektům
Ztráty na energiích oproti minulým letům.
 Dlouhá zima a nákup nových přístrojů.
Finanční prostředky pro firmu PRIMA i na projekt MEPHARED
 MEPHARED – částka na AVT techniku 85tis. Kč
 PRIMA – částka 60tis. Kč na zateplení střechy nové posluchárny a provedení
vzduchotechniky
Požadavek na vedoucí kateder
 Ohledně plánu stavebních úprav na daných katedrách
Proč není čerpán fond odměn
 Finanční částka je převedena do projektu REVIFAF

Dr. Šnejdrová je spokojená s odpověďmi na otázky a za ekonomickou komisi navrhuje kladné
hlasování.
Dr. Kučera –Není riziko konkurzního řízení firmy PRIMA?
-

Odpověď: Rizika jsou, ale vedení doufá, že PRIMA stihne stavbu dokončit. Je to
v zájmu obou smluvních stran.

Dr. Šnejdrová – Jsou evidovány 3 exekuční řízení na firmu PRIMA. Je možné kontaktovat
firmu, která skončila druhá ve výběrovém řízení s žádostí o dostavbu?
-

Odpověď: Toto nelze učinit. Muselo by se vyhlásit nové výběrové řízení.

Hlasování o výroční zprávě za akademický rok 2013, s úpravami: 20 – 0 - 1
Závěr: AS schválil Výroční zprávu hospodaření za rok 2013

7. Projednání Návrhu Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrhu dílčí
změny grantového řádu UK; Návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky
studenty UK
Dr. Kudláčková připomenula, o co se konkrétně v těchto dokumentech jedná.
Nebyly zaslány žádné připomínky předsednictvu AS a ani přímo na zasedání senátu nevzešly jakékoliv
dotazy.
Hlasování: 20 – 0 – 1
Závěr: AS schválil Návrh Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrh dílčí změny grantového řádu UK;
Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK

8. Různé
Dr. Kudláčková
A) Informace o možnosti rektorské podpory studentských projektů v rámci rozvoje UK byly rozeslány
intranetovou poštou.
B) Výjezdní zasedání AS
-

12. 6. – Odpoledne proběhne výjezdní zasedání AS UK z Prahy a setkání se zástupci
AS LF a AS FaF, diskuze o problematice obou fakult s neformálním večerem.
13. 6. – Návštěva Kampusu

C) Nový člen ekonomické komise: Ing. Rudišar
D) Příští zasedání AS bude 18.6.2014 od 14.00 na ZLR
Zasedání AS ukončeno v 16.00 hodin

Usnesení AS FaF z 24.zasedání, dne 18.5.2014:
Usnesení AS 24-01: Akademický senát Farmaceutické fakulty projednal a schválil Výroční zprávu o
hospodaření FaF UK za rok 2013
Hlasování: 20 – 0 – 1

Usnesení AS 24-02: Akademický senát Farmaceutické fakulty projednal a schválil:
A) Dílčí Změny přílohy č. 2 Statutu UK, č.j. 82a)/2014
B) Dílčí Změny Grantového řádu UK, č.j. 82b)/2014
C) Dílčí Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, č.j. 82c)/2014
Hlasování: 20 – 0 – 1

Zapsal: L. Górecky
Korekci provedla: Dr.Kudláčková

Příloha: Rekapitulace TLZ MEPHARED

