Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 22. června 2016 od 14:15 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

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

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání Návrhu Výroční zprávy o činnosti rok 2015
Projednání Investičního záměru „Nákup pozemků v areálu ul. Akademika
Heyrovského“
6. Různé

1. Zahájení
Místopředseda senátu doc. Kučera zahájil 17. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Renáta Zdanovcová provedla
zápis ze zasedání, skrutátory byly Manuela Voráčová a Veronika Skalická.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Mephared 2 (M2):
Pan děkan informoval členy AS o opakovaném jednání na MŠMT v Praze, které
proběhlo 25. 5. 2016 mezi děkany FaF UK, LF HK a náměstkem ministryně školství pro
řízení sekce operačních programů dr. Velčovským, rektorem UK a kvestorkou. Hlavním
tématem jednání byla opět dostavba kampusu (Mephared 2).
o Varianta A (původní záměr z r. 2014) - přesídlení LF HK a FaF UK do Zborovské
ulice (vysoké náklady na realizaci).
o Varianta B (alternativní scénář) - výstavba nové západní budovy FaF UK v ulici
A. Heyrovského a generální rekonstrukce a revitalizace stávajících budov FaF
UK. Konečné rozhodnutí záleží na vyjádření rektora a získání finančních
prostředků z některé další výzvy MŠMT, jejíž vypsání se očekává v roce 2018.
 16. a 17. 5. 2016 proběhlo natáčení propagačního filmu o naší fakultě. Filmaři navštívili
prostory FaF UK a kampusu. Cílem bylo natočit materiál sloužící k propagaci FaF UK HK.
Pan děkan poděkoval jménem svým i jménem prof. Hrabálka všem zaměstnancům, kteří
se na natáčení filmu podíleli.
 Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty:
Dětská skupina Fafík (DS) - zajištění stavebních prací – vybrána společnost Dvořák Karlík s.r.o. (nejvýhodnější nabídka). Hrazeno z OP Zaměstnanost, poskytnutí dotace
ze strany MPSV.
 ERDF projekt – informace o přípravě podkladů k projektové žádosti na ERDF projekt,
který je zaměřený výhradně na rekonstrukci vnitřních výukových prostor FaF UK.
doc. Nachtigal:
 Studijní záležitosti:
Výsledky přijímacích zkoušek na FaF UK v HK od ak. r. 2016/2017 – Zdravotnická
bioanalytika:
o ZBIO bc. prez. – celkem 224 přihlášených studentů, přijato 121, 55 přijato bez
přijímacích zkoušek, 5 nepřijato.
o ZBIO bc. kombi. – podáno 65 přihlášek, 40 studentů konalo přijímací zkoušky a
všichni byli přijati.
o ZBIO mgr. navazující – podáno 69 přihlášek, 56 studentů se zkoušky zúčastnilo,
50 přijato, 6 nepřijato.
 1. kolo přijímacího řízení na Krétě proběhne 18. 7. 2016, přihlášeno prozatím 18
studentů. Informace o přesném počtu budou ještě upřesněny.
Aktuální stav u budoucího 1. ročníku na FaF v HK - probíhá jednání s cca 15 studenty
(samoplátci).

prof. Štaud:
 Studijní záležitosti:
Seznámení s výsledky přijímacích zkoušek na FaF UK v HK od ak. r. 2016/2017 Farmacie. Písemných přijímacích zkoušek se celkem zúčastnilo 1001 studentů, přijato
332, 221 studentů přijato bez přijímacích zkoušek, nepřijato 266 studentů.
 28. 6. a 1. 7. 2016 proběhnou bakalářské a magisterské promoce absolventů ak. r.
2015/2016. Celkem se zúčastní 138 absolventů. 28. 6. 2016 – promoce absolventů
magisterského studia Farmacie a ZBIO, 1. 7. 2016 - bakalářské studium pro absolventy
studijního programu ZBIO.
 Ceny a stipendia děkana fakulty – ocenění studentů za mimořádné studijní a pracovní
úspěchy (př. Cena GALENA Z PERGAMU od firmy Teva Czech Industries).
prof. Wsól:
 Rozvoj vědy:
Program PRVOUK bude nahrazen větším programem PROGRES (účinnost od roku
2016). Do programu PROGRES budou zahrnuty všechny hlavní vědní obory, s cílem
podpořit komunikaci a vzájemnou spolupráci fakult a vysokoškolských ústavů UK.
Součástí programu bude soutěž PRIMUS, jejíž cílem je podpora všech vědeckých
pracovníků při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Termín pro
nahlášení účasti v tomto programu do 30. 6. 2016, uzávěrka podání návrhů
jednotlivých projektů do 20. 9. 2016.
Ing. Vlčková:
 Projekty IRP:
Stavební úpravy na FaF UK HK v roce 2016.
o Revitalizace podlah ve vestibulu budovy až po děkanát v 3. NP (výměna
podlahových krytin, zábradlí).
o Rekonstrukce studentské místnosti v 8. NP, malé zasedací místnosti, místnosti
PAM v 3. NP a denní místnosti v 2. NP. Probíhají výběrová řízení na dodavatele
stavby a dodavatele nábytku. Konečný termín realizace se předpokládá 31. 7.
2016.
o Severní a jižní budova – nákup sedacího nábytku do veřejných prostor
jednotlivých kateder pro studenty, výměna vitrín.
o Oprava AT stanice na BZLR. Vybrána nabídka firmy METRODIS.
 MEPHARED I:
Vyhodnocení měření chemických škodlivin v pracovnách budovy VaVC od firmy
Empla AG spol. s r. o. Dle výsledků měření nebyly překročeny limitní hodnoty v ovzduší.
 Úprava veřejného chodníku v ul. A. Heyrovského (pozemek č.200/5, 201/44, 201/45 k.
ú. H. K.). Společně s majitelem sousední budovy fa. EPOS připravena žádost na
Magistrát města Hradce Králové.
Místopředseda AS doc. Kučera poděkoval vedení fakulty za vystoupení a podání užitečných
informací. K výše uvedeným tématům nebyly ze strany členů AS vzneseny žádné dotazy.

4. Projednání Návrhu Výroční zprávy o činnosti za rok 2015
AS byl předložen Návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2015. Z období připomínkování vzešly
připomínky. Obsáhlý dokument byl s těmito úpravami projednán členy AS. Další připomínky
k obsahu, během zasedání, nebyly vzneseny. Místopředseda AS vyzval členy k hlasování o
předloženém návrhu.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2015.

5. Projednání Investičního záměru „Nákup pozemků v areálu ul. Akademika Heyrovského“
Členům AS byl předložen Investiční záměr „Nákup pozemků v areálu ul. Akademika
Heyrovského“.
Ing. Vlčková:
Vlastníkem uvedených pozemků je Středisko společných činností AV ČR, Praha. Náklady na
pořízení pozemků budou hrazeny ze státního rozpočtu, dotace EDS MŠMT. Realizace nákupů
pozemků je 10/2016 – 12/2016.
o pozemková p. č. 1943, o výměře 481 m2 pod posluchárnou C
o pozemková p. č. 200/22 o výměře 113 m2 před posluchárnou C
o pozemková p. č. 200/24 o výměře 421 m2 za posluchárnou C
doc. Kučera: Žádal o upřesnění výše ceny pozemků, jakým způsobem je ošetřen přístup
na pozemek č. 200/24, který fakulta kupuje a na co byly použity vlastní zdroje.
Ing. Vlčková:
Ceny pozemkových parcel:
o pozemková p. č. 1943 – 913 900,- Kč/m2
o pozemková p. č. 200/22 – 40 680,- Kč/m2
o pozemková p. č. 200/24 – 231 550,- Kč/m2
Cena výše uvedených pozemků v místě a čase je dle provedené analýzy ke dni zprávy
celkem 1 185 000,- Kč. Tato částka je hrazena z dotace, z vlastních zdrojů je hrazena
částka za vypracování původního znaleckého posudku 12 100,- Kč (rok 2015), za
aktualizaci znaleckého posudku (požadavek RUK) 3 000,- Kč (rok 2016), za daň z nabytí
nemovitosti 47 400,- Kč, to jsou 4 % z 1 185 000,- Kč.
Přístup na pozemek č. 200/24 dosud není ošetřen, s firmou EPOS probíhá jednání.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Místopředseda AS vyzval členy k hlasování o Investičním záměru „Nákup pozemků v areálu
ul. Akademika Heyrovského“.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil Investiční záměr „Nákup pozemků v areálu ul.
Akademika Heyrovského“.

6. různé


Schválení zápisu z 16. zasedání AS FaF UK.
Místopředseda AS zahájil hlasování o schválení zápisu z 16. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 12-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 16. zasedání.



Určení data příštího zasedání AS FaF UK.
Příští zasedání AS FaF UK se bude konat 13. září od 14:00 hod. v zasedací místnosti
děkanátu FaF.
Místopředseda AS zahájil hlasování o termínu dalšího zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil termín příštího zasedání AS FaF UK.



AS FaF UK pověřil předsednictvo AS k projednávání a schvalování důležitých
dokumentů během prázdninových dnů. Závěry rozhodnutí předsednictva AS budou
posléze schvalovány na nejbližším zasedání AS.
Místopředseda senátu zahájil hlasování.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK návrh schválil bez připomínek.

17. zasedání AS FaF UK místopředseda senátu doc. Kučera ukončil v 15:15 hod. Zároveň popřál
všem přítomným senátorům hezkou dovolenou.

Usnesení:
Usnesení 17-1: AS FaF schválil navržený program.
Usnesení 17-2: AS FaF schválil Návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2015.
Usnesení 17-3: AS FaF schválil Investiční záměr „Nákup pozemků v areálu ul. Akademika
Heyrovského“.
Usnesení 17-4: AS FaF schválil zápis z 16. zasedání AS FaF UK.
Usnesení 17-5: AS FaF schválil termín příštího zasedání AS FaF UK.
Usnesení 17-6: AS FaF pověřil předsednictvo AS k projednávání předložených dokumentů
během prázdninových dnů.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 7. 7. 2016

