Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 28. zasedání konaného dne 29. října 2014 od 12:30 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: K. Breiterová, doc. Cahlíková, Dr. Filipský, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula, Dr.
Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. Mikušek, Dr. Siatka, Mgr.
Szakošová, Doc. Šatínský Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, Dr. Zemanová
Hosté: Doc. Šimůnek, Ing. Vlčková, Ing. Růžička
Omluveni: E. Gorbunovová, Mgr. Pilařová, V. Skalická, M. Voráčová, Prof. Hrabálek, Doc.
Nachtigal, Prof. Štaud, Prof. Solich, Prof. Wsól,

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3. Projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné
centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“
4. Různé

1. Zahájení
Mimořádné zasedání zahájila předsedkyně Dr. Kudláčková ve 12 hod 33 min. Bylo
konstatováno, že se Akademický senát sešel v dostatečném počtu a je tudíž
usnášeníschopný.
Skrutátorem a zapisovatelem pro 28. zasedání AS FaF UK byl určen P. Matouš.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl schválen program
zasedání.
Závěr: Hlasování 18-0-0

3. Projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné
centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“
Doc. Šimůnek:
Děkan fakulty poděkoval členům AS za uspořádání mimořádného zasedání AS a
konstatoval, že je nutné, aby se AS vyjádřil k předkládanému dokumentu.
Doc. Šimůnek vysvětlil důvody vytvoření Dodatku č. 5 – výběrová řízení „interiér“ a
„dostavba příjezdové silnice“ se nestihla realizovat k předem smluvenému datu – nutné
prodloužit termín kolaudace a předání stavby na nejzazší termín (30.5.2015).
-

Výběrové řízení – interiér: nevybrané firmy se odvolali k ÚOHS, termín rozhodnutí snad
na začátku listopadu

-

Výběrové řízení – dostavby příjezdové silnice: vybraná firma (Metrostav) nepodepsala
smlouvu => znovuzahájení výběrového řízení za změkčení podmínek pro zhotovitele.
Stavba by měla proběhnout v březnu – dubnu.

-

S posunem data se navyšuje i částka za stavbu (náklady na zabezpečení budovy etc.) –
hrazeno z rozpočtu pro stavbu

Dotazy od členů AS byly předem poslány paní tajemnici Ing. Vlčkové:
Odpovídali doc. Šimůnek, Ing. Vlčkové, Ing. Růžička; do diskuze se zapojili dr. Šnejdrová, dr.
Kudláčková, P. Matouš
a) Na str. 2 se uvádí, že dílo se zdrželo z níže uvedených důvodů. Důvody jsou tam dva.
Doposud nás vedení informovalo pouze o důvodu „interiér“. Jaké problémy se objevily
v druhém důvodu: „příjezdová komunikace“.
– vysvětleno panem děkanem (viz výše)

b) Na str.3 je uvedeno, že předmětem díla jsou činnosti, práce a dodávky…, o kterých
zhotovitel věděl, nebo podle svých znalostí a zkušeností vědět mohl. O jaké skutečnosti se
jedná?
– jedná se o všeobecné znalosti, které nejsou smlouvou přesně dány, a předpokládá se, že
budou při stavbě používány (např. používání libely apod.)

c) Jaká je výše daně z přidané hodnoty, kterou uhradí příjemce plnění, potažmo objednatel
z částky 195 734 402,- Kč?

– v současnosti 21 %, celá částka včetně DPH je kryta dotací (cca 250 mil Kč)
d) Kolaudace staveb má proběhnout dle dodatku č.5 nejpozději do 30.5.2015. Co nastane,
jestliže neproběhne předání a převzetí řádně provedeného díla k tomuto datu, z důvodů
na straně objednatele? Jaké budou důsledky? Jaký vliv to bude mít na dostavbu celého
Kampusu?
– nechtějme předvídat

e) Preambule bod 2 - objednatel zadává zhotoviteli dodatečně stavební práce - o jaké práce
se jedná konkrétně?
- vysvětleno

f) Preambule bod 1 - nepředvídatelné skutečnosti - jedná se o opoždění v rámci veřejných
zakázek uvedených v bodě 3?
- vysvětleno

g) Jaké hrozí sankce za nedodržení max ceny a termínu předání díla, je toto uvedené k
dispozici v jiném dokumentu?
– 500 000 za den prodlení, uvedeno ve smlouvě o dílo

Hlasování: 18 – 0 – 0
Závěr:
Usnesení 29-1: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a kladně
se vyjádřil k předloženému dokumentu:
Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.01. 2013,
dodatku č.2 ze dne 30.04. 2014, dodatku č.3 ze dne 18.07. 2014 a dodatku č.4 ze dne 26.08.
2014 na realizaci stavby „ Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové –
výstavba“

4. Různé
Dr. Kudláčková: poděkování všem za účast, příspěvky do diskuze; informace o dokumentu
– Změny mzdových předpisů, tento dokument bude projednán na příštím zasedání AS dne
12. 11. 2014

Dr. Špulák: výjezdní zasedání AS dne 10.12.2014 se bude konat v Restauraci Pod Terasami
od 13 hod. Rezervace 12:00 – 16:00
Diskuze – vystoupili Dr. Šnejdrová, Dr. Malý, doc. Cahlíková

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 13:20 hodin

V Hradci Králové 30.10.2014

zapsal: Petr Matouš

ověřila: Zděnka Kudláčková

