Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 31. zasedání konaného dne 21. ledna 2015 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: K. Breiterová, doc. Cahlíková, Dr. Filipský, L. Górecki, Dr. Koula, Dr. Kučera, Dr.
Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. Mikušek, Dr. Siatka, V. Skalická, Mgr.
Szakošová, Doc. Šatínský, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Voráčová, Dr. Zemanová
Hosté: Doc. Šimůnek, prof. Hrabálek, Doc. Nachtigal, Prof. Solich, Ing. Vlčková, Ing. Baše,
Mgr. Škarda
Omluveni: E. Gorbunovová, I. Gottsteinová, Mgr. Pilařová, Prof. Štaud, Prof. Wsól

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vystoupení vedení fakulty

4.

Projednání věci: Vymáhání smluvní pokuty podle Smlouvy o dílo (firma PRIMA spol. s
r. o. versus UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové v souvislosti s projektem
REVIFAF)

5.

Projednání Návrhu dílčí změny statutu UK, Příloha č. 6 (č. j. 305/2014). – Poplatky
spojené se studiem

6.

Vystoupení předsedkyně AS

7.

Různé

1. Zahájení
Předsedkyně Dr. Kudláčková zahájila 31. zasedání AS, poslední ve funkčním období
1.2.2012 – 31.1.2015 ve 14 hod 06 min. Bylo konstatováno, že se Akademický senát sešel
v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 31. zasedání AS FaF UK byl určen P. Matouš.
Skrutátorky: V. Skalická a M. Voráčová.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl schválen program
zasedání.
Závěr: Hlasování 19-0-0

3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek
-

Plán dostavby Kampusu – snaha o zařazení do prioritní osy VVV; měla by být velká
šance finance získat – jednání na MŠMT; přirazeni zahraniční oponenti; veřejné
slyšení proběhlo 5. 1. 2015 (za FaF a LF doc. Šimůnek a prof. Červinka)

-

Za prof. Štauda – studentská anketa hodnocení výuky: u většiny předmětů nárůst
účasti z cca 20% na 70 %; zvýšen též počet slovních komentářů (z 200 na 1200)
o U valné většiny hodnocení v pořádku, s technickými či malými připomínkami ke
zlepšení výuky
o Pochvalné připomínky převažují
o Jednání s vedoucími nejhůře hodnocených kateder – KSKF (nejméně problémů),
KFCHKL (praktika a semináře kontroly léčiv), KFGN (největší problém – špatně
hodnocena Přírodní léčiva i Farmakognozie; nedostatek materiálů, malá
podnětnost, nízké hodnocení praktických cvičení => snížení osobního
ohodnocení)

Doc. Nachtigal
-

Výsledky hodnocení výuky ZBIO – problém, hodnotí se de facto jen 1. a 2. ročník (3.
ročník z hodnocení vypadl, neboť studenti navazujícího magisterského studia
nemohou hodnotit zpětně uzavřené bakalářské studium, systém je nepustí) – bude
řešeno

-

Výsledky hodnocení výuky AJ studentů – ze 47 studentů (z toho 13 v 5. ročníku),
hodnotilo 14 studentů (formou dotazníků) – negativní ohlasy: špatná jazyková úroveň
některých vyučujících

-

Dotaz Dr. Kudláčková: Projekt Kréta – aktuální informace – Dopis od Akreditační
komise – 3 body k vyřešení: 2 vyřešeny, 1 vyžaduje vyjádření Ministerstva

zdravotnictví (zda krétský student bude moci pracovat v Čechách) – v řešení, doufá
se, že řešení bodu 1 nezpozdí celý projekt.
Prof. Hrabálek
-

Informace z OVVTT: fungují 2 projekty PRE-SEED 1 a PRE-SEED 2

-

Informační schůzka na UK – vznik pracoviště cizinecké policie na UK

-

V roce 2015 opět proběhne „Týden vědy“ pod hlavičkou UK. Vedení FaF má záměr,
aby se akce udála na půdě FaF nikoliv ve FN

-

Byl schválen jednotný vizuální styl UK – např. není možno svévolně nakládat se
znakem UK (nelze svévolně uveřejňovat v kvalifikačních pracích!)

-

Probíhá práce na tvorbě nového znaku a loga FaF (Dotaz Dr. Kudláčková: kdo zajistí
tvorbu? – odpověď: výtvarné studio UK, práce bude hradit rektorát)

-

Den Zentivy – 17. 3. 2015 (též slavnostní odhalení loga); host: prof. Roith –
kunsthistorik

-

Ples UK – 14. 3. 2015; lístky k dostání u slečny A. Kadeřábkové, cena 400 – 1000,- Kč

Prof. Solich
-

Probíhají práce na Výroční zprávě o činnosti FaF

-

BZLR v řešení, nová vedoucí Ing. Chlebková

-

Ukončen projekt Post-Doc 1 => 10 postdoktorandů skončilo, řada však na FaF dále
pracuje

-

FAFIS – ukončen (výjezdy na stáže, jazykové kurzy, e-learning…), audit – pozitivní
hodnocení (dotaz P. Matouš – bude se dále pokračovat ve financování e-learningu? –
zatím evropský projekt není, ale FaF se bude v budoucnu snažit obdobný projekt
získat).

-

Jednání s provozovatelem kantýny – na přelomu roku byly projednány námitky
k provozu a sortimentu kantýny, nyní 2 měsíce na nápravu; v průběhu března –
celofakultní anketa (spokojenost, připomínky…)

-

Pokračuje výběrové řízení na centralizaci úklidu na FaF (Dotaz – dr. Kudláčková: jakou
formu vedení FaF preferuje – centrální úklid všech prostor, pouze „veřejných prostor“
a učeben apod. – odpověď – zatím zvažovány všechny možnosti).

-

Diskuze – L. Górecki – projekt Flošna: vše ve stádiu prvních diskuzí

Ing. Vlčková
-

Investiční záměry FaF na rok 2015: zateplení & revitalizace sociálního zařízení budovy
na Zámostí; plánované parkoviště kolem severní budovy, jižní budova – obnova
prostor po vystěhování kateder do Kampusu, finance pro botanickou zahradu

-

Příprava investičních záměrů na rok 2016

-

MEPHARED 1 – rozhodnutí ÚOHS – zrušena 1. část VŘ na kancelářský nábytek –
vyhlášení znovu každým dnem

-

Diskuze – Dr. Šnejdrová , dr. Kučera (upřesnění místa parkoviště)

4. Projednání věci: Vymáhání smluvní pokuty podle Smlouvy o dílo (firma PRIMA spol. s r.
o. versus UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové v souvislosti s projektem
REVIFAF)
Doc. Šimůnek – uvedení bodu, odkázal se na průvodní dopis; FaF nemůže postupovat jinak
– je vázána současnými legislativními předpisy, a pokud by tak neučinila, jednalo by se o
porušení zákona. Firma Prima nabídla řešení věci formou smíru, nicméně i tak by byl zákon
porušen. (Dotaz dr. Špulák – v čem by smír přesně spočíval – odpověď: firma Prima nabídla
jako smír vyplacení částky 10 000,-)
Ing. Vlčková a Ing. Baše – zodpovězení dotazů AS:
a) Dle Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli originál záruční listiny do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo,
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Výše bankovní záruky za řádné
provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla. Nepředložení
záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Jak tomu bylo v případě
REVIFAFu?
Postupováno dle smlouvy o dílo, kde byly přesně stanoveny podmínky.
b) Vyžádala si již fakulta nějaké právní služby týkající se REVIFAFu. Pokud ano, byly za ně
vynaloženy nějaké finanční prostředky?
Ano, nejprve FaF využila služby Advokátní kanceláře (AK) Mgr. Bendové, následně po
konzultaci s kvestorem UK spolupráce s AK Dr. Syrovátka (smluvní AK UK) – dosud
financováno přes UK, v současnosti se jedná, jak bude financování probíhat dál.
c) Jakým způsobem bude fakulta vymáhat na firmě Prima smluvní pokutu a jaký se dá
předpokládat výsledek?
Vše bude probíhat prostřednictvím AK, další postup záleží i na UK.

d) Pokud by firma Prima smluvní pokutu zaplatila, jaký bude osud těchto peněz.
Pokuta by se stala příjmem projektu REVIFAF, kde by byla použita na úhradu nezpůsobilých
výdajů.

Závěr: AS bere na vědomí předložený dokument ve věci Vymáhání smluvní pokuty podle
Smlouvy o dílo (firma PRIMA spol. s r. o. versus UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové v souvislosti s projektem REVIFAF)

5. Projednání Návrhu dílčí změny statutu UK, Příloha č. 6 (č. j. 305/2014). – Poplatky spojené
se studiem
Dr. Kudláčková: AS FaF UK obdržel tyto materiály až po posledním loňském zasedání AS.
Senátoři byli vyzváni k připomínkování tohoto dokumentu. Nebyly vzneseny námitky.
Předsednictvo AS FaF UK odeslalo tento závěr tajemnici legislativní komise AS UK v Praze.
Vzhledem k tomuto předchozímu vyjádření, předsednictvo AS navrhuje, aby AS doporučil
dokument ke schválení.
Hlasování: 18 – 0 – 0 (dr. Siatka nebyl u hlasování přítomen)
Závěr: AS FaF UK doporučuje ke schválení: Návrh dílčí změny statutu UK. Příloha č. 6 (č. j.
305/2014) – Poplatky spojené se studiem.

6. Vystoupení předsedkyně AS
Předsedkyně AS dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty, členům AS, členům komisí AS,
paní Pavle Matouškové, Dr. Koulovi a obou místopředsedům AS za činnost a spolupráci
v končícím volebním období AS.
K poděkování se přidali oba místopředsedové (v AS končící) dr. Marcel Špulák a Petr
Matouš. P. Matouš přidal poděkování všem bývalým členům studentské části.
Pan Děkan doc. Tomáš Šimůnek na závěr vyjádřil poděkování celému senátu a paní
předsedkyni Dr. Zděnce Kudláčkové.

7. Různé
Dr. Kudláčková oznámila konečné výsledky řádných voleb do AS FaF UK pro volební období
1.2.2015 – 31.1.2018. Konstatovala, že volby na jednotlivých úsecích proběhly podle
platných předpisů a zápisy volebních komisí jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedkyně AS
FaF UK.

Konečné výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Stávající senátor
Breiterová Kateřina
Doc. Cahlíková Lucie
Dr. Filipský Tomáš
Gorbunovová Eva
Górecki Lukáš
Gottsteinová Iva
Dr. Koula Václav
Dr. Kučera Radim
Dr. Kudláčková Zděnka
Dr. Kuchařová Monika
Dr. Malý Josef
Matouš Petr
Mgr. Mikušek Jiří
Mgr. Pilařová Veronika
Dr. Siatka Tomáš
Skalická Veronika
Mgr. Szakošová Iveta
Doc. Šatínský Dalibor
Dr. Šnejdrová Eva
Dr. Špulák Marcel
Voráčová Manuela
Dr. Zemanová Lucie

Nově zvolený senátor
Gdovin Richard
Doc. Cahlíková Lucie
Dr. Červený Lukáš
Martišková Andrea
Medveďová Martina
Olenic Maria
Dr. Koula Václav
Dr. Kučera Radim
Dr. Kudláčková Zděnka
Dr. Kuchařová Monika
Dr. Malý Josef
Tomka Pavol
Mgr. Škarda Filip
Mgr. Pilařová Veronika
Dr. Siatka Tomáš
Skalická Veronika
Mgr. Szakošová Iveta
Doc. Šatínský Dalibor
Dr. Šnejdrová Eva
Dr. Roh Jaroslav
Voráčová Manuela
Mgr. Macháček Miloslav

Úsek
Bc. a Mgr. Studium
KFBE
KFLT
Bc. a Mgr. Studium
Bc. a Mgr. Studium
Bc. a Mgr. Studium
CIT, BZLR, ČFM, OOJP, SVKI
KFCHKL
KBLV
KBFCH
KSKF
Bc. a Mgr. Studium
PGS
PGS
KFGN
Bc. a Mgr. Studium
KTV
KACH
KFT
KAOCH
Bc. a Mgr. Studium
KBV

Dr. Kudláčková a P. Matouš oznámili nominace studentek na veletrh Gaudeamus (proběhne
27. – 28. 1. 2015 v Praze) – Slečny: Eva Gorbunovová a Vendula Králová.
1. zasedání AS FaF UK ve volebním období 2015-2018 proběhne ve středu 25. 2. 2015 od
14.00 hod v zasedací místnosti děkanátu.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 15:45 hodin

V Hradci Králové 24.1.2015
ověřila: Zděnka Kudláčková
ověřil: Marcel Špulák

zapsal: Petr Matouš

