Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 5. zasedání konaného dne 27. května 2015 od 14:00 hodin
v seminární místnosti na Zahradě léčivých rostlin

Přítomní: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, Mgr. Filip Škarda, doc. Lucie Cahlíková,
dr. Lukáš Červený, Richard Gdovin, dr. Václav Koula, dr. Monika Kuchařová, Mgr. Miloslav
Macháček, dr. Josef Malý, Andrea Martišková, Martina Medveďová, Maria Olenic, Mgr.
Veronika Pilařová, dr. Jaroslav Roh, dr. Tomáš Siatka, Veronika Skalická, Mgr. Iveta Szakošová,
dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Petr Solich, doc. Petr Nachtigal, prof. František Štaud, prof.
Wsól, ing. Lenka Vlčková, Mgr. Jiří Mikušek
Omluveni: prof. Alexandr Hrabálek
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Projednání dokumentu Výroční zpráva o hospodaření FaF UK 2014
5. Projednání Návrhu na odvolání člena Vědecké rady FaF
6. Projednání Návrhu na schválení nového člena Vědecké rady FaF
7. Projednání Návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.58P26/14, parcelní
číslo 725/8 a 725/190
8. Projednání Stanoviska předsednictva AS FaF UK k nejmenování profesorů
9. Různé
1. Zahájení
Místopředseda senátu doc. Kučera zahájil 5. zasedání Akademického senátu (AS) v 14:05 hod.
Bylo konstatováno, že se AS sešel v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 5. zasedání AS FaF UK určila dr. Kudláčková Mgr. Macháčka.

Skrutátorky: V. Skalická a V. Pilařová.
2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl program schválen.
Závěr: hlasování 21-0-0 (jeden senátor v dobu hlasování nepřítomen)
3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek
- MEPHARED:
ve veřejné soutěži II na kancelářský nábytek se nikdo neodvolal a rektor UK podepsal
smlouvu o zhotovení zakázky s firmou MAST, která vyhrála výběrové řízení
současně probíhá nákup a instalace audiovizuální techniky a přístrojového vybavení
pro katedry, jejichž stěhování do nové budovy je plánováno ve druhé polovině srpna

-

MEPHARED II:
proběhlo jednání na MŠMT, postoj MŠMT k realizaci tohoto projektu se zdál vstřícnější,
další schůzka na MŠMT proběhne 22. 6. 2015
VVI program v Bruselu schválený (má dvě osy i) věda a ii) výzkum (je potřeba najít
způsob, jak nastavit připravovaný projekt, aby byl z EU financovatelný)
současně je v jednání způsob financování a kofinancování projektu – bude projednáno
v červnu, rozhodnutí a závazky současného vedení Univerzity a fakulty a AS budou
přesahovat volební období (kofinancování projektu činí 5 % z 2,5 miliard)

-

Informace ze zasedání rozšířeného kolegia rektora:
projednával se Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy – přibyly jen drobné změny,
dokument byl velice dobře připraven, nachází se nyní v prefinální formě, Dlouhodobý
záměr FaF UK bude navazovat
proběhla diskuze o aktuálním problému s nejmenováním profesorů prezidentem
republiky – uvažuje se o možnostech změn v zákoně
hodnocení vědy:
zdrželo se, úřadu rady vlády nezajistil výpočet bodů RIV (nepodařilo se už potřetí
vysoutěžit firmu, která by výpočet RIV bodů provedla); pravděpodobně se přistoupí
k variantě, že tento propočet zdarma provede ČVUT (tento rok však nebude
hodnocený, kalkulace proběhne až příští rok, dělení finanční částky tak proběhne podle
parametrů za poslední rok)

-

-

připravuje se nová sofistikovaná metodika hodnocení vědy, bude probíhat po oborech
nejen celostátně, ale i v univerzitní formě (připravuje se a probíhá testování na Fakultě
sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakultě)
- příprava Vysokoškolského zákona – projednáváno poslaneckou sněmovnou (zavádí
nová pravidla pro akreditace a systém hodnocení kvality VŠ, jmenování profesorů by
mělo zůstat v kompetenci prezidenta)
- na Farmaceutické fakultě byl navýšen počet financovatelných studentů na 328
studentů programu Farmacie (vč. znovu přijatých), 100 studentů bakalářského
programu Zdravotnická bioanalytika a 47 studentů navazujícího magisterského studia
ZBIO
Dotaz doc. Cahlíkové: Bude při takovém počtu studentů farmacie 11 studijních skupin v
ročníku? (možný problém v souvislosti se změnami výuky předmětů Farmaceutická botanika a
Poznávání léčivých rostlin) Odpověď doc. Šimůnka: Tato skutečnost ještě není jistá, ale bude
snaha optimalizovat rozložení studentů (vč. znovu přijatí či opakující předmět do jedné
skupiny?).
prof. Solich
- za dva týdny bude zasedat komise vybírající dodavatele pro zateplení Zámostí
- do 30. 6. 2015 je potřeba proinvestovat zbylé finanční prostředky v projektu REVIFAF
- příští týden proběhne výměna ventilů (viz informační email)
- proběhla závěrečná konference celouniverzitního projektu PostDoc II, kterou
Farmaceutická fakulta pořádala – většina se zúčastnila (z Farmaceutické fakulty to bylo
14 z 15 postdoků)
Dotaz slečny Skalické: Jak dopadla anketa týkající se bufetu na Farmaceutické fakultě?
Odpověď prof. Solicha: Hlasovalo celkem 442 účastníků. Hlavním problémem je cena a výběr
sortimentu; naopak pozitivně byla hodnocena „vizáž“ prostor a otvírací doba, relativně
pozitivně i kvalita obsluhy. Je v plánu jednání s majitelem – bude vznesen návrh, aby od září už
byly realizovány změny, hl. negativně hodnocených aspektů, k lepšímu.
Dotaz dr. Šnejdrové: Jsou novější informace k výstavbě parkoviště pro Farmaceutickou fakultu?
Odpověď prof. Solicha: Já bohužel informace nemám – zodpovědný je prof. Hrabálek
(nepřítomen). Reakce ing. Vlčkové: V současné době je připravováno výběrové řízení a realizace
projektu proběhne v létě, protože je s magistrátem města dohodnuto, že vše bude hotovo do
konce roku.
Prof. Štaud
- je potřeba doladit systém pro zavádění nového studijního plánu do praxe

Prof. Wsól
- bylo podáno 32 nových přihlášek k postgraduálnímu studiu, z toho 27 v prezenční
formě
- závažná situace v problému počítání RIV – je zvažována alternativa, kdyby během
prázdnin nepřišly výsledky RIV bodů, že bude v tomto provizoriu vzat výsledek
z minulých let jako rozhodující pro rozdělení financí
doc. Nachtigal
- loni bylo 274 financovatelných studentů (Farmacie) a přijato bylo 295
- letošní potenciál je 328 studentů, ale není nutné ho naplnit, tzn., že těch 11 studijních
skupin asi nebude; pokud ano, tak jak bylo zmíněno, bude snaha o maximální
zefektivnění rozdělení do jednotlivých skupin
- do studia v anglickém jazyce bylo evidováno 43 žádostí v systému
ing. Vlčková
- REVIFAF – plán je plněn dle nastavení; 30. 6. musí být vše zaúčtováno; plnění
monitorovacích indikátorů je v plně pořádku (kromě PGS, kde je snaha vše řešit)
- MEPHARED II – byly učiněné základní kroky pro předložení projektu, přestože není
jisté, zda budeme vůbec moci projekt podat

4. Projednání dokumentu Výroční zpráva o hospodaření FaF UK 2014
Připomínky a dotazy za AS FaF UK předložil doc. Kučera a ing. Vlčková je zodpověděla.
Faktické připomínky a otázky AS:
-

-

-

1. str. 6: „V zůstatku pohledávek figuruje neuhrazená smluvní pokuta firmě Prima“.
Byli jsme informováni, že částka byla převedena na účet fakulty. Jaký je aktuální stav
u firmy Prima a o jakou pohledávku se jedná u firmy C.S.C. Co znamená, že odpis této
pohledávky byl odsunut na další období?
2. Prosíme o vysvětlení položek v Tabulce 1: ř. 0019 nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek, ř. 0058 pohledávky za zaměstnanci, ř. 0074 ceniny.
3. Prosím o vysvětlení položek v Tabulce 2: ř. 0029 jiné ostatní náklady, ř. 143
vnitroorganizační náklady
4. str. 7, 2.2 Výkaz zisku a ztrát, Tabulka 2 Sumář A.II.7. Náklady na reprezentaci. Za
rok 2014 bylo vynaloženo 737.000,- Kč. Pro rok 2015 je plánováno 800.000,- Kč.
V rozpočtu na rok 2014, str. 7 jsou tyto údaje: skutečnost za rok 2013: 414.000,- Kč.
Plánováno pro rok 2014: 400.000,- Kč. V rozpočtu za rok 2014 je však jako skutečnost
uvedena částka 737 tis. Prosíme o vysvětlení důvodů zvýšení čerpání v roce 2014
v této položce, jelikož se jedná o nárůst o 84,25 % oproti schválené položce AS v roce
2014.
5. str. 8: Ztráta 3 259 tis. zahrnuje přeúčtování výnosů a nákladů mezi fakultami a
součástmi univerzity. Kolik by byla ztráta bez zahrnutí této částky?

-

6. str. 30: Prostředky FRIM použity na dokrytí nezpůsobilých nákladů projektů
MEPHARED a REVIFAF a na drobné stavební úpravy. O jaké položky se jedná (aspoň
nejvýznamnější v projektu MEPHARED, REVIFAF a stavební úpravy na fakultě). Kolik
stála rekonstrukce bufetu?
- 7. Prosíme o objasnění položky na str. 32: Tabulka 11. f Fond sociální – řádek životní
pojištění zaměstnance.
- 8. Položka: nezpůsobilé zakázky. Došlo tedy díky argumentaci ing. Mgr. Jungové
k vrácení peněz? V jaké výši došlo k vrácení a promítlo se to již do výročního
ekonomického hodnocení? Tyto „vrácené“ peníze z MŠ týkají nezpůsobilých nákladů
uvedených na straně 3.?
- 9. Termín dokončení pro MEPHARED je v současné době 30. 9. 2015. Neměl by se
tento fakt ve zprávě také objevit?
Formální poznámky:
-

-

10. formální připomínky týkající se celého textu – data popř. finanční částky dělení na
konci řádku – bylo by vhodné uvádět to v celku, např. str. 34 – první odstavec
rozdělený datum 31. 12. 2014 – problém řeší tvrdé mezery, které drží text
pohromadě
11. z typografického hlediska i jednoznakové předložky a spojky by neměly zůstávat
na konci řádků

Odpovědi paní ing. Vlčkové:

Ad 1.
Byla uplatněna bankovní záruka ve výši smluvní pokuty u ČSOB, včetně zákonných úroků z prodlení a
nákladů spojených s uplatněním pohledávky – částka celkem 1 156 127,33 KČ byla ČSOB převedena
na účet fakulty.

Neuhrazená pohledávka firmou C.S.C z r. 1996 v částce 415 800,- -odpis pohledávky může být
uskutečněn po odsouhlasení AS UK, z důvodu záporného HV se prozatím odpis pohledávky odkládá.

Ad 2.
Nedokončený dlouhodobý majetek – jde o pořízení investičního majetku na rozpracované, prozatím
nedokončené akce:
Revifaf, Mephared I., Parkoviště-projektová dokumentace, Zámostí-projektová dokumentace na
zateplení
Pohledávky za zaměstnanci – jedná se o vyplacené zálohy na zahraniční cesty zaměstnanců, které
budou vyúčtovány v r. 2015
Ceniny – na tomto účtu se eviduje zůstatek stravenek Ticket Restaurant, dále čipových klíčků do
nápojového automatu a kupónu za meziknihovní výpůjční službu z Národní knihovny Praha.

Ad 3.
Jiné ostatní náklady – účet 549 – rozbor:

Jiné
ostatní
náklady
z toho:

Hlavní Doplňková
činnost činnost
výplata ze stip.f.

1 800

stipendia PGS

6 564

tuzemská stip.

334

zahraniční stip.

408

stipendia granty

14

4 355

pojistné

773

bankovní poplatky

103

rozhlas.,televiz.,udrž.popl.,ostat.nákl.

159

přev.dot.na spoluř.,ost.N.
režie z DČ

11 478
-727

technické zhodnoc.

10

727

134

náklady pro uznání ESF
DPH na výstupu z vnitro

-9 602
11

20

tvorba SF(911 DAL)

1 514

29

tvorba STIP.F.

2 777

členské popl.

140

daň.neuzn.nákl.

194
kontrolní součet

20 415

800

Vnitroorganizační náklady – jedná se o přijaté faktury od fakult v rámci UK za knihy, ubytování,
stravování, dále přefakturace nákladů na projekt Mephared I. a náklady na projekt Pre-seed II.

Ad 4.
V roce 2014 došlo k nárůstu čerpání občerstvení v projektech jak z přímých, tak z nepřímých nákladů
na plánované konference a promítly se zde i výdaje za 45. výročí fakulty, které byly částečně kryty ze
sponzorských darů.

Ad 5.
Bez zahrnutí vnitropodnikových nákladů a výnosů by činila ztráta fakulty -28 526 tis.Kč (jedná se o
vnitrouniverzitní projekty – PD I.,II., GAČR,IGA MZ, HK NET, kdy náklady fakulta účtuje do účtové třídy
5 a výnosy dle metodiky RUK na vnitropodnikový účet 692.

Ad 6:
Mephared I. – optická trasa 308 tis. Kč, zemní práce 70 tis. Kč, projektová dokumentace 129 tis. Kč,
investice navyšující PC budovy do kolaudace za 12/14 (dodávka tepla, dodávka elektřiny, oplocení,
ostraha, …) 229 tis. Kč
Revifaf – rekonstrukce vestibulu 254 tis. Kč, střecha Zámostí 1 058 tis. Kč, montáž elektro kabelů 165
tis. Kč, přepojení rozvodů 120 tis. Kč, autorský a technický dozor 190 tis. Kč, …
Kantyna – náklady na rekonstrukci kantýny činily 689 tis. Kč.

Ad 7.
Životní pojištění zaměstnance – fakulta přispívá zaměstnancům na sjednané životní pojištění ve výši
500,- /zaměstnance. Toto pojištění je čerpáno ze sociálního fondu.

Ad 8.
Dne 13. 4. 2015 byla na účet fakulty převedena částka 1 565 857,63 Kč – uznané nezpůsobilé výdaje
projektu PD I. Kromě toho fakulta při závěrečných zprávách projektu TEAB,PD2 bude žádat o vrácení
těchto uznaných nezpůsobilých výdajů. Celkem by mělo být zpět převedeno na účet fakulty 3 331 tis.
Kč.

Ad. 9.

Termín posunutí dokončení projektu MEPHARED byl řešen až v letošním roce, proto tento fakt
není uveden ve VZH za 2014.
doc. Kučera krátce shrnul diskusi a navrhl hlasování o navrženém dokumentu.
Závěr: hlasování 22-0-0

5. Projednání Návrhu na odvolání člena Vědecké rady FaF
Před samotným hlasováním byla zvolena volební komise v následujícím složení:
Dr. Červený (předseda), dr. Roh, Mgr. Škarda
K předloženému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
21 hlasovacích lístků bylo platných, 1 neplatný
Závěr hlasování: 21 členů AS FaF hlasovalo „ANO“; AS souhlasí s návrhem na odvolání člena
Vědecké rady FaF.
6. Projednání Návrhu na schválení nového člena Vědecké rady FaF
K předloženému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
21 hlasovacích lístků bylo platných, 1 neplatný
Závěr hlasování: 20 členů AS FaF hlasovalo „ANO“; 1 člen AS FaF hlasoval „NE“, AS souhlasí
s návrhem na schválení nového člena Vědecké rady FaF
Dr. Červený poté vypracoval volební protokol z obou hlasování.
7. Projednání Návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.58P26/14, parcelní číslo
725/8 a 725/190
Ing. Vlčková ze začátku vysvětlila, že jde o pozemky, které jsou součástí výstavby Kampusu.
K předloženému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr: hlasování 22-0-0
8. Projednání Stanoviska předsednictva AS FaF UK k nejmenování profesorů
Dr. Kudláčková seznámila AS FaF se stanoviskem.
Mgr. Mikušek seznamuje AS FaF s prohlášením rektora, který vyzval akademické obce, aby
k této problematice zaujala postoj.. Dále pak vysvětluje, proč bychom měli hlasovat o
ustanovení rektora resp. o souhlasu s tímto ustanovením (souhlasem akademických senátů
má toto prohlášení větší váhu a je tak vyjádřen obecný souhlas akademické obce s tímto
prohlášením).
Závěr: hlasování 15 (ano) – 7 (zdrželo se) – 0 (ne)

9. Různé
Mgr. Mikušek:
- Pan magistr AS FaF podal informace o zasedání AS UK 15. 5. 2015 a o kauze o
nejmenování profesorů s tím, že se AS UK shodl na tom, že postup prezidenta je
v rozporu se zákonem a ústavou; na toto téma proběhne 28. 5. 2015 schůzka mezi
rektorem a prezidentem ČR
- Dále informoval o vypracovávání dlouhodobého záměru UK
- Oznámil, že proběhl den Univerzity Karlovy na ambasádě v Paříži
- 7. 4. bylo otevřeno muzeum Univerzity Karlovy v Karolinu
Mgr. Škarda
- Pan magistr podal informace o schůzce, které se zúčastnil. Týkala se jednání o
dlouhodobém záměru UK. Schůzka probíhala formou moderované diskuze.
- rektor představil jednotlivé části záměru a seznámil se změnami, které byly minimální
- primární záležitostí vědy na UK bude základní výzkum, na který bychom se měli všichni
soustředit. Aplikovaný výzkum není hlavním záměrem. V dlouhodobém záměru se
objevuje důraz na rozvoj tělesných aktivit studentů a zaměstnanců UK. Důraz bude
také kladen na získávání zahraničních přednášejících.
Dr. Kudláčková & doc. Kučera
- hlasování o zápisu z minulého AS FaF
Závěr: hlasování 22-0-0
Doc. Kučera
- přednesl výzvu prof. Štauda k dotazům/připomínkám studentské části AS FaF ke
změnám prerekvizit a kreditnímu systému
Usnesení
Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a schválil následující
dokumenty:
Usnesení 5-1: AS FaF UK schválil navržený program.
Usnesení 5-2: Akademický senát FaF UK projednal a schválil předložený dokument: Výroční
zpráva o hospodaření FaF UK 2014
Usnesení 5-3: Akademický senát FaF UK projednal a schválil předložený dokument: Návrh na
odvolání člena Vědecké rady FaF

Usnesení 5-4: Akademický senát FaF UK projednal a schválil předložený dokument: Návrh na
schválení nového člena Vědecké rady FaF
Usnesení 5-5: Akademický senát FaF UK projednal a schválil předložený dokument: Návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.85P26/14, parcelní číslo 725/8 a 725/190.
Usnesení 5-6: Stanovisko předsednictva AS FaF UK k nejmenování profesorů. AS vyjádřil
souhlas se stanoviskem rektora UK k nejmenování profesorů.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16.15 hodin
V Hradci Králové 1. 6. 2015
Zapsal: Mgr. Macháček
Ověřila: dr. Kudláčková

