Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 10. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 9. prosince 2015 od 14:00 hodin
v restauraci Pod Terasami
Přítomní: doc. Radim Kučera, Ondřej Keresteš, dr. Václav Koula, dr. Monika Kuchařová,
Mgr. Miloslav Macháček, dr. Josef Malý, Martina Medveďová, Maria Olenic, Mgr. Veronika
Pilařová, dr. Tomáš Siatka, Mgr. Iveta Szakošová, dr. Eva Šnejdrová, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Petr Solich, prof. Vladimír Wsól, ing. Lenka Vlčková,
prof. Martin Doležal
Omluveni: dr. Zdeňka Kudláčková, Mgr. Filip Škarda, doc. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš
Červený, dr. Jaroslav Roh, Veronika Skalická, doc. Dalibor Šatinský, Pavol Tomka,
prof. František Štaud, prof. Alexandr Hrabálek, doc. Petr Nachtigal

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Projednání dokumentu „Svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity
Karlovy v Praze Lékařské fakultě v Hradci Králové“.
5. Projednání dokumentu „Návrh způsobu zařazení budovy Výukového a výzkumného
centra UK v Hradci Králové, vybudovaného v rámci projektu MEPHARED I, do
majetku Lékařské fakulty v Hradci Králové“.
6. Různé
1.

Zahájení

Místopředseda senátu doc. Kučera zahájil 10. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS sešel v usnášeníschopném počtu. Zapisovatelkou byla
dr. Monika Kuchařová; skrutátory: Mgr. Veronika Pilařová a Manuela Voráčová

Schválení programu

2.

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS schválil navržený program.
Vystoupení vedení fakulty

3.

doc. Šimůnek informoval o:


jmenování prof. Evy Kvasničkové emeritním profesorkou UK



udělení ceny Josefa Hlávky dr. Barboře Školové, která současně získala z rukou primátora
Hradce Králové i Medaili statutárního města Hradce Králové za významné studijní
výsledky vědeckého bádání v oblasti organické chemie na Univerzitě Karlově v Praze,
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.



projektu MEPHARED I, který končí s koncem roku 2015. Odstraňují se nedostatky, které
je nutno předem posoudit a zadat příslušným firmám, aby nedošlo k porušení záručních
podmínek. Za koordinaci je zodpovědný Ing. Jan Heger.



projektu MEPHARED II, kde se ukončuje územní řízení. Posilou realizačního týmu je Jan
Zikl, bývalý náměstek na MŠMT, který bude projekt koordinovat. Situace je složitá,
protože se náš projekt nedostal do 1. indikativního seznamu projektů, a proto je šance na
získání prostředků menší, nicméně šance stále trvá a zatím se v projektu bude pokračovat.



účasti FaF UK na veletrhu Gaudeamus, kde stánek FaF UK navštívilo přes 600 studentů
středních škol. Děkan zároveň poděkoval za reprezentaci fakulty Veronice Skalické
a Ondřeji Kerestešovi.



konání Dne otevřených dveří na fakultě 9. 12. 2015



konání 6. Postgraduální a 4. Postdoktorandská vědecké konference FAF UK, která
proběhne ve dnech 9. a 10. 2. 2016.

Otázky:
doc. Kučera – je znám nějaký důvod proč není MEPHARED II na 1. seznamu indikativních
projektů? Do kdy bude známo, jestli je projekt reálný?
doc. Šimůnek- projekt byl dvakrát doplněn z hlediska oblasti výukové i stránky vědecké, vše
bylo odesláno na MŠMT, ale důvod nezařazení MEPHAREDu II na seznam nikdo oficiálně
nesdělil. Jasno o projektu by mělo být během 1. poloviny roku 2016. Čas na realizaci stále je,
financovací období trvá minimálně do konce roku 2022.
prof. Wsól informoval o:


výsledcích grantové soutěže GAČR – fakulta získala jeden projekt (prof. Štaud) a ještě
jeden mezinárodní se posuzuje



inovaci stávajících programů na podporu vědy a vzdělávání. Projekt PRVOUK končí
v roce 2016 a bude nahrazen projektem PROGRES, ve kterém by neměly být zásadnější
změny oproti PRVOUKu; UNCE – na fakultě jsou 2 projekty (doc. Šimůnek

a prof. Solich). Polovina projektů ze stávajícího počtu by měla pokračovat, ale bude
vyhlášena nová soutěž, kde polovinu by měli tvořit právě projekty stávající a polovinu
projekty nové. Bude vyhlášen projekt PRIMUS pro mladé vědce (tým alespoň tří
mladých vědců, patrně i účast zahraničních vědců). Na projekty a rok je 30 mil. Kč, na
jeden projekt cca 1-1,5 mil. Kč, patrně bude spoluúčast fakulty; GAUK – projekty budou
ve stejném duchu; SVV – bude se měnit formát – místo jednoletých projektů budou
tříleté a bude tlak na specifičtější využití finančních prostředků. Zatím nejsou známy
podrobnosti.
prof. Solich informoval o:


projektu na podporu excelentních výzkumných týmů – z pěti projektů se připravuje
jediný (ostatní „ztroskotali“ na účasti zahraničního experta)



zatím nevyhlášené výzvě na podporu vzdělávání – bude jen jeden projekt na UK, cca
250 mil. z toho by mělo na FaF přijít cca 12,1 mil. Vyhlášení patrně v lednu 2016



ukončení předchozích projektů bez větších potíží



situaci v kantýně – situace se stabilizovala a na počátku roku by měla proběhnout ve
spolupráci s AS nová anketa



přípravě nového informačního systému, který reflektuje současné změny na fakultě
a také navrhované změny v názvech kateder, útvarů resp. zahrady (seznam
navrhovaných změn dán členům AS k dispozici – změny názvů vycházejí ze změněné

situace nebo požadavků kateder). Změny se pak odrazí i v inovaci Statutu fakulty.
Prof. Solich dále požádal o názor AS o možnosti vyrobit informační cedule již nyní, aby se
nemuselo čekat na změnu Statutu fakulty z důvodů ekonomických. AS FaF UK nic proti
danému záměru nenamítá, což potvrdil formou tichého souhlasu.
Ing. Vlčková informovala o:


přípravách závěrečných zpráv a dočerpávaní finančních prostředků z jednotlivých
projektů



odchodu fakultní právničky; hledá se nový právník vzhledem k pozitivním zkušenostem



fungování aplikace ServiceDesk a plánovaných změnách v personálním obsazení
Investičního odd. vzhledem k plánu zajistit noční ostrahu externí firmou. Zatím se
zpracovává návrh.

4.
Projednání dokumentu „Svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví
Univerzity Karlovy v Praze Lékařské fakultě v Hradci Králové“
Na předem položený dotazu dr. Malého: „Jestliže bude veškerý majetek nebo dovybavení
kateder KBLV a KSKF ve správě LF HK, jak bude ošetřeno vypořádání (vyrovnání) v případě
přesunu obou kateder do jiných prostor? Uvažuji, že tento majetek nebo dovybavení mohou
být pořízeny jak z FaF rozpočtu, tak rozpočtu obou kateder. Předpokládá se, že si tento
majetek nebo vybavení katedry odnesou a majetek se převede pod FaF? Jak však bude

postupováno v případě toho majetku, který nebude možno odnést, resp. odstranit (např.
vnitřní žaluzie),“
vypracovala ing Vlčková vyjádření: „Ve správě LF bude pouze nemovitý majetek, ostatní
majetek, tj. vybavení kateder/ústavů, které nebude pevně spojeno s budovou, bude evidováno
samostatně v účetnictví FaF/LF a bude hrazeno vždy z rozpočtu fakulty, která vystavila
objednávku. V případě budovy a ostatního nemovitého majetku bude objednávat vždy LF a to
po konzultaci s FaF, uhrazeno bude z rozpočtů obou fakult rovným dílem a evidence bude
vedena na LF. Pokud se po dostavbě druhé etapy bude jedna z fakult stěhovat do nových prostor
z této první budovy, odnese si veškerý majetek, který nebude pevně spojen s budovou a který
byl hrazen z rozpočtu příslušné katedry. Ostatní majetek, kterým byla postupně zhodnocena
první budova, zůstane součástí hodnoty této budovy a vzhledem k tomu, že pořizovací náklady
tohoto zhodnocení byly děleny rovným dílem a zároveň veškeré nezpůsobilé výdaje budou
v druhé etapě děleny taktéž rovným dílem, nebude zhodnocení první budovy předmětem dalšího
vypořádání. FaF a LF připravují Dohodu o společném užívání první budovy. V dohodě budou
mimo jiné i zakotveny veškeré principy vypořádání společně nabytého majetku.“
Další dotazy či připomínky nezazněly.
Hlasování o předloženém dokumentu: (12-1-0)
Závěr: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a schválil
předložený dokument.
5.

Projednání dokumentu „Návrh způsobu zařazení budovy Výukového a výzkumného

centra UK v Hradci Králové, vybudovaného v rámci projektu MEPHARED I, do majetku
Lékařské fakulty v Hradci Králové“.
Otázky:
doc. Kučera – jaké částce odpovídá 35 % ze zbývajících nákladů na původní projekty?
ing. Vlčková – přibližně 200 tis.
dr. Šnejdrová – o jakou částku se jedná v případě „rozpočtu na projekt MEPHARED II (tj.
připravovaný projekt dostavby areálu kampusu UK v Hradci Králové)?
ing. Vlčková – celkové náklady na celý uvažovaný areál. Jsou cca 2,5 mld. Kč.
Hlasování o předloženém dokumentu: (13-0-0)
Závěr: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a bere na
vědomí předložený dokument.
6.

Různé

doc. Kučera
Přivítal na zasedání senátu prof. Martina Doležala, který končí jako senátor v AS UK.
Doc. Kučera poděkoval prof. Doležalovi za práci v senátu pro fakultu a předal mu drobnou
pozornost. Prof. Doležal pak krátce shrnul své působení v AS UK. Následně doc. Kučera
poděkoval za reprezentaci i Mgr. Jiřímu Mikuškovi, který také končí ve funkci senátora AS
UK, ale nemohl se dostavit osobně. Následně předsedající zopakoval výsledky doplňovacích

voleb do AS UK, ve kterém budou zastupovat fakultu doc. Trejtnar, ing. Kubíček,
Veronika Skalická a Mgr. Petr Matouš.
doc. Šimůnek
Ještě jednou informoval o připravované změně Statutu fakulty (přemýšlí se o změně znaku na
jednodušší; změny názvů kateder a dalších pracovišť) a požádal AS o případné návrhy
v horizontu 1-2 měsíců.
Dále požádal o nominování studentů příp. i akademických pracovníků do disciplinární komise.
Komise by měla mít alespoň 6 členů (předseda – studijní proděkan; +2 akademičtí pracovníci
a alespoň tři studenti – ideálně jeden samoplátce, jeden PGS a jeden pregraduální student).
Nominaci poslat do 22. 12. 2015.
doc. Kučera – navrhl příští termíny zasedání AS na 20. 1. 2016 a 17. 2. 2016 vždy ve 14:00
v zasedací místnosti děkanátu. Nikdo nevyslovil proti těmto termínům námitku.
10. zasedání AS FaF UK bylo ukončeno místopředsedou AS FaF UK v 15:45.

Usnesení:
Usnesení 10-1: AS schválil navržený program.
Usnesení 10-2: Akademický senát Farmaceutické fakulty FaF UK projednal a schválil
dokument „Svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze
Lékařské fakultě v Hradci Králové“
Usnesení 10-3: Akademický senát Farmaceutické fakulty FaF UK projednal a bere na vědomí
dokument „Návrh způsobu zařazení budovy Výukového a výzkumného centra UK
v Hradci Králové, vybudovaného v rámci projektu MEPHARED I, do majetku Lékařské
fakulty v Hradci Králové“.

Zapsala: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.

V Hradci Králové dne 11. 12. 2015

Ověřil: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

