Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 20. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 21. prosince 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: doc. Lucie Cahlíková, doc. Radim Kučera, dr. Tomáš Siatka, dr. Josef Malý, Mgr.
Miloslav Macháček, dr. Jaroslav Roh, Mgr. Iveta Szakošová, dr. Eva Šnejdrová, Mgr. Veronika
Pilařová, Mgr. Monika Kuchařová, Ondřej Keresteš, Markéta Pospíšilová, Josef Kunrt, David
Suchánek, Dieu Vu Hong
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Vladimír Wsól, prof. Petr Solich, Ing. Lenka Vlčková,
Mgr. Lukáš Matějka
Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová
Omluveni: dr. Zděnka Kudláčková, prof. Alexandr Hrabálek, prof. František Štaud, doc. Petr
Nachtigal dr. Václav Koula, dr. Lukáš Červený, Manuela Voráčová, Lucie Ženklová,
Mgr. Marcela Šafratová, doc. Dalibor Šatínský, Mgr. Petr Matouš

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro přeložku vodovodu (inženýrský
objekt stavby SO – 22 Venkovní vodovod) umístěného v areálu Kampusu UK
5. Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality Univerzity Karlovy
6. Různé

1. Zahájení
Místopředseda senátu doc. Kučera zahájil 20. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla
Renáta Zdanovcová, skrutátory byli Mgr. Veronika Pilařová a Josef Kunrt.

2. Schválení programu
Navržený program byl doplněn o bod 5. Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy a v novém znění
předložen AS ke schválení.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Výběrová řízení na vedoucí kateder:
o Katedra farmakologie a toxikologie – zvolen prof. PharmDr. František
Štaud, Ph.D. – funkční období 5 let.
o Katedra biologických a lékařských věd – zvolen doc. PharmDr. Petr
Nachtigal, Ph.D. – funkční období 5 let.
o Katedra biofyziky a fyzikální chemie – zvolen Dipl.-Math. Erik Jurjen
Duintjer Tebbens, Ph.D. – od 1. 2. 2017 na období 3 let.
o Katedra farmakognozie – nikdo nebyl zvolen, vedením katedry byl
pověřen od 1. 1. 2017 PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 Mephared 2 (M2):
Dne 18. 11. 2016 bylo na MŠMT odesláno dopracované zdůvodnění realizace projektu
Mephared 2 (M2). Hlavním krokem je přesvědčit monitorovací výbor OP VVV, aby našel
na tento projekt odpovídající finanční prostředky. Dále podány informace o proběhlé
schůzce děkanů LF UK a FaF UK se zástupci MŠMT a Evropské komise. MŠMT projekt
plně podporuje. Další jednání ohledně projektu proběhne začátkem r. 2017.
 Vánoční koncert:
Poděkování sponzorům, akce zhodnocena jako velmi povedená.
 Pan děkan poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci XVIII. sympozia klinické
farmacie René Macha, za příkladnou reprezentaci fakulty.
doc. Šimůnek, prof. Hrabálek:
 Návrh nového znaku Farmaceutické fakulty:
Děkan fakulty přislíbil, že grafik Pernický bude požádán o rozpracování návrhu ve více
variantách. Na veřejnou soutěž o dalších návrzích již není čas, protože znak je součástí
Statutu fakulty, který musí být novelizován v souvislosti s novelou VŠ zákona
a univerzitních vnitřních předpisů v prvním čtvrtletí roku 2017. Musí být také připraven
jednotný vizuální styl fakulty v návaznosti na opatření rektora. Samozřejmě, že je
možnost zůstat u stávajícího znaku fakulty. O podobě nového znaku FaF UK se bude
nadále diskutovat.

prof. Solich:
 Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1 IP1 SC1):
STARSS - MŠMT akceptovalo podání žádosti o přezkum rozhodnutí, resp. připomínky
FaF UK k věcnému hodnocení externími hodnotiteli. Nyní probíhá na straně MŠMT
vypořádání této žádosti o přezkum rozhodnutí.
11. 11. 2016 byla ze strany MŠMT vypořádána žádost o přezkum. Přezkumná komise
vyhověla třem dílčím připomínkám FaF UK a z tohoto důvodu bude u příslušných kritérií
provedeno hodnocení opravným hodnotitelem. 30. 11. 2016 bylo na MŠMT ukončeno
hodnocení opravným hodnotitelem. Následovat bude zasedání výběrové komise
jakožto poslední fáze schvalovacího procesu.
prof. Wsól:
 Vědecká činnost:
o FaF UK získala v rámci soutěže GA ČR na období 2017 - 2019 celkem 5 nových
standardních grantů (doc. Nováková L., prof. Pávek, doc. Šatínský, prof. Štaud
a doc. Zimčík) a 2 nové juniorské granty (dr. Krátký a Ing. Matoušková). Celková
výše činí 14,687 mil. Kč (na r. 2017).
o Projekty Primus – fakulta nezískala bohužel žádný grant. Ve skupině „Přírodní
vědy, matematika a informatika“ soutěžily návrhy projektů doc. Novákové L. a
dr. Horstkotte. Z 35 podaných návrhů bylo podpořeno 11 projektů. Ve skupině
„Lékařské vědy a biomedicína“ soutěžil návrh Ing. Matouškové. Z 21 podaných
návrhů bylo podpořeno 6 projektů.
o FaF UK podala do 14. kola soutěže GA UK celkem 42 žádostí, z toho 21 v sekci C
– Lékařské vědy a 21 v sekci B – Přírodní vědy – 13 v podsekci Chemie, 4 v
podsekci Biologie, 3 v podsekci Fyzika a 1 v podsekci Matematika. Kvalitní
návrhy projektů studentů 1. ročníku doktorského studia budou odměněny
mimořádným stipendiem.
Ing. Vlčková:
 Vnitřní mzdový předpis:
Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 900,- Kč na 11 000,Kč a nejnižší úrovně zaručené mzdy (nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).
 Ovzduší budovy VaVC:
Při posledním měření ovzduší Státního zdravotního ústavu (SZÚ) byly naměřeny vysoké
koncentrace látek, které nelze větráním odstranit. Informace o měření a celé znění
zprávy SZÚ bylo předáno na LF, která správu budovy VaVC zajišťuje. Byly zakoupeny
čističky vzduchu. O dalším postupu a řešení situace budou jednat děkani obou fakult.
dr. Šnejdrová: Položila dotaz, zda byla již zjištěna příčina výskytu škodlivých
látek v ovzduší?
Ing. Vlčková: Problém je pravděpodobně v podlahových krytinách (PVC) →
proběhne reklamace. Bude zadáno vypracování znaleckého posudku v oblasti
podlah.
Další dotazy k výše uvedeným bodům nebyly položeny.

Doc. Šimůnek poděkoval jménem svým i vedení fakulty všem senátorům za spolupráci v roce
2016, zároveň popřál přítomným senátorům mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém
roce 2017.
4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro přeložku vodovodu (inženýrský
objekt stavby SO – 22 Venkovní vodovod) umístěného v areálu Kampusu UK
Členům AS byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene vodovodu ve prospěch
společnosti Vodovody a kanalizace, a. s. na pozemcích p. č. 725/8, p. č. 725/190, p. č. 728
v katastrálním území Nový Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015. K předloženému
dokumentu nebyly ze strany členů AS vzneseny žádné připomínky.
Místopředseda AS vyzval členy k hlasování o výše uvedeném dokumentu.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

5. Projednání návrhu vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality Univerzity Karlovy
Členům AS byl předložen k projednání návrh vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a
vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy. K předloženému dokumentu nebyly ze strany
členů AS vzneseny žádné připomínky.
Místopředseda AS vyzval členy k hlasování o výše uvedeném dokumentu.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

6. Různé


Schválení zápisu z 19. zasedání AS FaF.

Místopředseda AS zahájil hlasování o zápisu z 19. zasedání AS FaF.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: Zápis z 19. zasedání AS FaF UK byl schválen.


Snaha o větší obsazenost postů v komisích ze strany zástupců studentské obce (Studijní
komise, Legislativní komise a další).



Datum příštího zasedání AS FaF UK bylo určeno na 15. 2. 2017 od 14 hod. v zasedací
místnosti děkanátu.

Místopředseda senátu doc. Kučera ukončil 20. zasedání AS FaF UK a popřál všem senátorům
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2017.
Usnesení:
Usnesení 20-1: AS FaF UK schválil navržený program.
Usnesení 20-2: Akademický senát UK Farmaceutické fakulty v Hradci Králové projednal
smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu ve prospěch společnosti Vodovody
a kanalizace, a.s. na pozemcích p. č. 725/8, p. č. 725/190, p. č. 728 v katastrálním území Nový
Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015, a souhlasí s jejím podepsáním.
Usnesení 20-3: Akademický senát UK Farmaceutické fakulty v Hradci Králové projednal návrh
vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity
Karlovy a nemá k danému dokumentu připomínky.
Usnesení 20-4: AS FaF UK schválil zápis z 19. zasedání.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili:

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

V Hradci Králové dne 2. 1. 2017

