Akademický senát

Zápis z 14. zasedání Akademického senátu
konaného 10. 4. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: Mgr. Bárta Pavel, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš, Mgr. Kostelanský Filip, dr. Krátký
Martin, doc. Kučera Radim, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, dr. Malý Josef, Mgr. Matouš
Petr, Mišík Jakub, Mgr. Szakošová Iveta, dr. Šnejdrová Eva, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Solich Petr, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Ing. Klik Stanislav, Mgr. Matějka Lukáš, Ing. Mikešová Veronika
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: dr. Babica Jan, dr. Červený Lukáš, Bc. Keresteš Ondřej, dr. Kudláčková Zděnka,
Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš, doc. Šatínský Dalibor, Vlachová Kristýna

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o.
a Univerzitou Karlovou
5. Návrh Směnné smlouvy k nemovitostem mezi Statutárním městem Hradec Králové
a Univerzitou Karlovou
6. Žádost o projednání svěření pozemku st. p. č. 1376/1, pozemku p. č. 92/4, pozemku
p. č. 92/25, pozemku p. č. 92/26, pozemku p. č. 92/37, pozemku p. č. 80 v k. ú.
Malšovice u Hradce Králové do správy Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové
7. Návrh Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021

Akademický senát
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
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8. Návrh Podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech
II na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
9. Návrh Opatření děkana – Pravidla pro stanovení mzdového tarifu
10. Různé

1. Zahájení
14. zasedání AS FaF UK zahájil místopředseda senátu doc. Kučera v 14.05 hodin. Na úvod
přivítal senátory, vedení fakulty a hosty. Skrutátory pro 14. zasedání byli navrženi a schváleni
Josef Kunrt a Tomáš Jan. Průběh zasedání zapsala Renáta Zdanovcová. Senátoři se sešli
v dostatečném počtu, tudíž byli usnášeníschopní ve všech projednávaných bodech.

2. Schválení programu
Senátorům byl předložen program zasedání AS FaF UK. Zároveň obdrželi podkladové
materiály k jednotlivým projednávaným bodům. K navrženému programu 14. zasedání AS FaF
UK nebyly ze strany senátorů vzneseny žádné připomínky, nikdo z přítomných senátorů
nepožádal o doplnění programu, proto místopředseda senátu doc. Kučera vyzval senátory
k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 14-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK jednohlasně schválil program 14. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Děkan fakulty.
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
– Odeslány celkem 3 fiše – předběžné žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci
a přípravnou fázi, na budovu děkanátu a na velký projekt obou fakult. Žádosti byly
předloženy a projednány na rektorátu UK. V rámci zasedání kolegia rektora byly
rektorem UK schváleny a následně podstoupeny MŠMT. Nyní se čeká na výsledek.
– Pozvání na prezentaci návrhu studie dostavby kampusu UK v Hradci Králové –
11. 4. 2019 od 13 hodin ve velké aule MEPHAREDU 1 (A 101). Přítomní projektanti
firmy Bogle Architects s.r.o. představí základní koncepci dostavby kampusu
z hlediska architektonického a funkčního. Po ukončení prezentace možnost
domluvy konzultací zástupců pracovišť s projektanty firmy.
– Kontaktní osobou pro úzkou komunikaci s projektanty firmy Bogle Architects s.r.o.
za Farmaceutickou fakultu je určen prof. Petr Zimčík, který je rovněž pověřen
shromažďováním vznesených podnětů a odborných požadavků z jednotlivých
pracovišť.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií.
• GA ČR – 8. 4. 2019 uzávěrka podání grantů, vyhlášeny nové veřejné soutěže GA ČR pro
rok 2019. Za naši fakultu odešlo 10 standardních, 3 juniorské a 1 mezinárodní grant.

•

•

•
•

GA UK – zveřejněny výsledky 16. kola grantové soutěže, od roku 2019 fakulta získala
podporu 16 nových projektů z 57 podaných (28% úspěšnost). Stejná úspěšnost jako
v roce 2018, kdy bylo podáno pouze 11 nových projektů.
Zasedání rady programu Progres Q42 – 22. 3. 2019, akademičtí pracovníci byli
informováni o zveřejnění zápisu, možnost nahlédnutí např. na rozdělení příspěvků
z fondu děkana fakulty, na příspěvky jednotlivých akademických pracovníků do
rozpočtu kateder a jejich skupin, rozpočet je specifikován.
PGS konference 2020 – pravděpodobný termín konání konference určen na 22. – 23.
1. 2020.
Bolzanova cena (25. ročník) – cena putuje již po třetí za sebou na Farmaceutickou
fakultu v Hradci Králové. Velký úspěch. Cenu v biomedicínské kategorii získal PharmDr.
Lukáš Lochman, Ph.D. z Katedry Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy za
dizertační práci „Studium rozpoznávacích částí senzorických azafralocyanitů.“

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty.
Oblast vnějších vztahů:
• Nové formuláře pro výjezd na zahraniční pracovní cestu, povinnost vyplnění
a odevzdání formuláře pro zaměstnance a doktorandy před výjezdem na zahraniční
cestu na Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů.
• Fond mobility – v 1. kole výzvy o příspěvek z fondu bylo za naši fakultu podáno
a schváleno celkem 7 žádostí.
• Ukazatel D – v roce 2019 na účet fondu Internacionalizace Ukazatele D připsáno
433 tis. Kč, ke konci března letošního roku přislíbena a schválena částka 240 tis. Kč.
• 17 příběhů 17. listopad – Univerzita Karlova vydává u příležitosti výročí listopadu 1989
unikátní publikaci. U této příležitosti žádá UK fakulty o sdělení 4 jmen osobností včetně
kontaktů, které se angažovali a jsou přímo spjati s událostmi listopadu 1989.
Profesorem M. Doležalem odeslána 4 jména bývalých absolventů, z nichž si rektor UK
vybere (Mgr. Leona Štěpková, dr. Kamil Hrubý, Mgr. Pavel Melichařík, dr. Martin
Nalepa).
• Galerie Na Mostě – výstava Žatva českého a slovenského exlibris potrvá do 24. 4. 2019.
• Den Zentivy – proběhl úspěšně, vystoupil PharmDr. Miroslav Janoušek s informacemi
co nového v Zentivě a se svou zajímavou přednáškou plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík,
Ph.D., MBA. na téma „Československé legie na frontách 1. světové války.“
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/.
• Informace o vyplacení odměn vyučujícím na základě výsledků ankety hodnocení výuky
studenty za ak. rok 2017/2018.
• Na základě výsledku studentské ankety byla nejlépe ohodnoceným vyučujícím, co se
týče kvantity a kvality výuky, PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph. D. z Katedry biologických
a lékařských věd.
• Informace o postupu při vypisování termínů zkoušek a přihlašování ke kontrole studia
(zkouškám, zápočtům). Po projednání v kolegiu děkana bude návrh Opatření děkana
zaslán senátorům k připomínkování.
• Přijímání studentů – aktuální počet přihlášených studentů do studijního programu
Farmacie je celkem 648.

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty.
• Celofakultní projekt EFSA – obdržena monitorovací zpráva z MŠMT,
připomínky nejsou závažné, pouze technického charakteru, po vyřešení připomínek
doufáme, že bude zpráva uznána. Řada přístrojů není dosud nakoupena.
• Příprava výzev pro celouniverzitní projekty (ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV, ERDF výzva
pro VŠ II. – OP VVV) – datum uzávěrky výzev 15. 4. 2019.
• Projekt InoMed – v přípravné fázi, vydání právního aktu předpokládáno na květen
2019, příprava vyhlášení veřejných zakázek, příprava výběrových řízení na neobsazené
pozice.
• Evropský certifikát kvality pro Univerzitu Karlovu – získání prestižního evropského
certifikátu HR Excellence in Research Award.
• 2. ročník Jarní školy JUK se uskuteční ve dnech 22. – 25. 5. 2019.
22. 5. 2019 pořádá Farmaceutická fakulta jednu z aktivit (kampus UK, ZLR), téma
aktivity – Složení lidského těla, hlavním organizátorem je doc. M. Hronek, obsahem
aktivity bude mimo jiné i prohlídka Laboratoře klinické výživy.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/.
• Akreditace: současný studijní program ZBIO, obor Zdravotní laborant – od ak. roku
2019 nahrazen programem Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Již akreditováno.
• Program Zdravotní bioanalytika se studijním oborem Odborný pracovník
v laboratorních metodách – akreditováno do ledna 2021. Z tohoto důvodu byla
podána akreditace, která prošla schválením ministerstva zdravotnictví, studijní
program se bude jmenovat Biologická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (ak. rok
2020/2021). Čeká se na schválení.
• Schválen studijní program Farmaceutické vědy (Pharmaceutical Sciences).
• Přijímací zkoušky na FaF UK (počet studentů) – 149 bakalářské studium, 37 bakalářské
studium kombinovaná forma, 55 navazující magisterský.
• Zahraniční studenti (samoplátci) – 57 zahraničních studentů z Íránu, 28 zahraničních
studentů mimo Írán. Stav u samoplátců se bude měnit.
Dotaz: Doc. Kučera položil proděkanu prof. Nachtigalovi dotaz ohledně akreditace oboru
Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví?
Prof. Nachtigal: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je akreditována již od roku 2019.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti.
• Úklid prostor fakulty bude zajišťovat i nadále firma ABY servis, s.r.o.
• Fakultní veřejná zakázka – oprava a nátěr fasády jižní budovy – zahájení prací
vysoutěženou firmou začalo. Po ukončení prací bude vyvěšena velkoplošná reklamní
tabule k 50. výročí založení fakulty.
• Přístupová komunikace k ZLR u Pajkrovy flošny – koncem března 2019 proběhlo
intenzivní jednání, kterého se zúčastnila tajemnice fakulty Ing. Vlčková a primátor
města Hradce Králové prof. PharmDr. A. Hrabálek, CSc. Řešení problému s přístupovou
cestou je komplikované (otázka vlastnictví pozemku, nepřesnosti v zanesení
přístupové cesty v katastru nemovitostí a další vyskytující se překážky).
• Přístupová cesta Zámostí – zpracována projektová dokumentace, po získání
potřebných povolení bude zahájena realizace opravy komunikace.

•
•

Organizační pokyn č. 1/2019 – Tuzemské cestovní příkazy, pokyn je závazný pro
všechny zaměstnance fakulty.
Elektronická evidence pracovní doby – prozatím spuštěn pilotní režim pouze pro
pracovníky děkanátu (od února 2019), příprava interního předpisu s účinností od
1. 7. 2019.

Dotazy a odpovědi: Doc. Kučera položil Ing. Vlčkové dotaz, týkající se cestovních příkazů.
Má význam vyplňovat a odevzdávat cestovní příkazy současně v elektronické i v papírové
formě?
Ing. Vlčková: Ano, papírová forma má smysl, dochází k její archivaci pro případ kontroly.
Prozatím tento způsob archivace zachováme do konce roku 2019.
Doc. Kučera: Pokud budeme nadále muset zachovat papírovou podobu cestovních příkazů,
pak se mi jeví elektronická forma zbytečná.
Ing. Vlčková odpověděla na položený dotaz dr. Šnejdrové z minulého zasedání AS FaF UK
z 10. 4. 2019. Jaké jsou formy nákupu kancelářských potřeb, zda existuje soupis a ceník
sortimentu, který je k dispozici na skladě?
Ing. Vlčková sdělila, že přehled položek chemikálií a kancelářského sortimentu spolu s cenami
byl zpracován a uveřejněn na intranetu fakulty.
Sdělené informace od vedení fakulty jsou aktuální ke dni konání 14. zasedání AS FaF UK.
Místopředseda AS FaF UK doc. Kučera poděkoval vedení fakulty za vystoupení na půdě senátu.
Zároveň poděkoval za předání obsáhlých a užitečných informací.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o.
a Univerzitou Karlovou
Senátoři obdrželi k prostudování příslušné dokumenty. Ze strany Legislativní komise AS FaF
nebyly vzneseny připomínky, komise vyjádřila k návrhu kladné stanovisko a doporučila
členům hlasovat pro zvolení návrhu. Za Ekonomickou komisi AS FaF předložila k návrhu dotazy
předsedkyně komise dr. Šnejdrová.
Dotazy: Předložené dotazy EK AS FaF se týkají např. umístění spojovacích krčků mezi
budovami kampusu a Fakultní nemocnicí Hradec Králové (M1-M2-FN HK), zda existuje
koordinační situace se zákresem objektů spojovacích krčků, jaká je cena projektových
a stavebních prací spojovacích krčků atd. Přesné znění předložených dotazů EK AS FaF je
uloženo v archivu senátu ve složce Mephared 2 (M2).
Slovo bylo předáno děkanovi fakulty prof. Šimůnkovi, který plénu předložený dokument
stručně představil a na dotazy EK AS FaF reagoval. Informace k tématu spojovacích krčků
předala a na položené otázky senátorů během zasedání odpovídala i přítomná Ing. Mikešová,
MBA, programová manažerka M2.
Dotazy: Dr. Šnejdrová vyslovila nespokojenost s cenou spojovacích krčků, zdá se jí vysoká
a neadekvátní.
Prof. Šimůnek, Ing. Mikešová: Cena stavebních prací spojovacích krčků je reálná, je to cena
maximální, hranici nechceme překročit, cena krčků vyplývá z nabídky firmy Bogle Architects
s.r.o.

Mgr. Matouš: Jak si máme spojovací krčky mezi budovami představit, jak budou stavebně
a funkčně řešeny?
Ing. Mikešová: Seznámila senátory s podobou spojovacích krčků, budou to čistě spojovací
koridory, kde bude muset být zajištěno technické zázemí např. odvětrávání prostor koridorů.
Následně místopředseda senátu doc. Kučera přečetl usnesení a vyzval senátory k hlasování.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8.
2018 mezi Bogle Architects a Univerzitou Karlovou a souhlasí s jejím uzavřením.

5. Návrh Směnné smlouvy k nemovitostem mezi Statutárním městem Hradec Králové
a Univerzitou Karlovou
Bod 5 programu zasedání senátu úzce souvisí s bodem 4. Návrh předkládá děkan fakulty prof.
Šimůnek, zpracovala Ing. Mikešová. Senátorům byl předložen návrh smlouvy
a geometrický plán s vyznačením dělených pozemků. Předmětem smlouvy je ze strany
Statutárního města Hradec Králové převod části pozemku o výměře 5 802 m2 oddělené
z pozemku p. č. 725/127 v k. ú. Nový Hradec Králové, a převod části pozemku o výměře
1 455 m2 oddělené z pozemku p. č. 725/128 v k. ú. Nový Hradec Králové. Předmětem smlouvy
ze strany UK je převod části pozemku o výměře 7 257 m2 oddělené z pozemku p. č. 730/2
v k. ú. Nový Hradec Králové. Smlouva byla projednána a následně odsouhlasena Právním
odborem rektorátu UK, po projednání v AS FaF UK a LF Hradec Králové bude předloženo
k projednání v AS UK a následně ve Správní radě UK.
Dotaz: Dr. Šnejdrová (předsedkyně EK AS FaF) položila za EK AS FaF dotaz, z jakého zdroje bude
financován správní poplatek a daň z nabytí nemovitosti? Bude hrazeno přímo oběma
fakultami (FaF a LF HK) nebo UK?
Ing. Vlčková: Správní poplatek a daň z nabytí nemovitosti budou financovat obě fakulty.
Další dotazy nebyly položeny, proto místopředseda senátu doc. Kučera vyzval senátory
k hlasování o návrhu výše uvedené smlouvy.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh předložené Směnné smlouvy č. 64/2019 mezi Univerzitou
Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové a souhlasí s jejím uzavřením.

6. Žádost o projednání svěření pozemku st. p. č. 1376/1, pozemku p. č. 92/4, pozemku
p. č. 92/25, pozemku p. č. 92/26, pozemku p. č. 92/37, pozemku p. č. 80 v k. ú. Malšovice
u Hradce Králové do správy Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Senátorům byly předloženy příslušné materiály k dokumentu spolu s přílohou Vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-12871/2018-602. Komise
AS FaF neměly k předloženým materiálům žádné připomínky a doporučují členům senátu
hlasovat pro přijetí návrhu.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitostí
FaF UK, konkrétně pozemku st. p. č. 1376/1, pozemku p. č. 92/4. pozemku p. č. 92/25,
pozemku p. č. 92/26, pozemku p. č. 92/37, pozemku p. č. 80 v katastrálním území Malšovice

u Hradce Králové, vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985, a souhlasí s jeho přijetím.

7. Návrh Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021
Děkan fakulty prof. Šimůnek předkládá senátu k projednání návrh Podmínek pro přijetí ke
studiu od ak. roku 2020/2021 pro uchazeče o studium v českém jazyce pro:
• magisterský studijní program Farmacie v prezenční formě studia
• bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční
a kombinované formě studia
• navazující studijní program ZBIO se studijním oborem Odborný pracovník
v laboratorních metodách v prezenční formě studia
Slovo bylo předáno předkladateli návrhu děkanovi fakulty, který se k návrhu vyjádřil.
Následně místopředseda senátu a předseda SK AS FaF doc. Kučera prof. Šimůnkovi sdělil
závěry, které vzešly ze schůzky komise. Studijní komise AS FaF dokument projednala a po
diskuzi přijala následující 2 usnesení:
SK AS FaF doporučuje plénu senátu přijmout navržené usnesení a podstoupit podmínky
rektoru UK.
Hlasování členů SK AS FaF: 6-2-2 (pro-proti-zdržel se)
SK AS FaF navrhuje uspořádat diskuzi na téma Zájem o studium na FaF UK, obraz fakulty
a farmacie jako oboru na veřejnosti.
Hlasování členů SK AS FaF: 10-0-0 (pro-proti-zdržel se).
Závěr: Usnesení bylo SK AS FaF přijato jednomyslně.
Prof. Šimůnek: Seznámil senátory se situací, která je v současné době na naší fakultě,
konstatoval, že k poklesu zájmu o studium dochází i na jiných vysokých školách.
Prof. Štaud: Letos je celkem 650 uchazečů o studium, vloni to bylo 750 uchazečů, k přijímacím
zkouškám přišlo 400 uchazečů. V minulém roce došlo k navýšení průměru z 1,1 na 1,2. Díky
tomu bylo přijato ke studiu 2x více uchazečů v prvním kole na průměr.
Prof. Štaud senátorům předložil zpracovanou Analýzu výsledků studia v závislosti na způsobu
přijetí za ak. rok 2017/2018, kterou pro FaF UK zpracovala společnost SCIO s.r.o. Ze závěru
analýzy je zřejmé, že formy přijímání na základě jiných kritérií než přijímacích zkoušek mají
v procesu přijímání na fakultu své opodstatnění a dokáží predikovat následný úspěch ve
studiu.
E. Voříšková: Položila dotaz, zda bychom si mohli analýzu výsledků studia zpracovávat sami?
Místopředsedkyně senátu žádá proděkana prof. Štauda o zaslání hodnotící zprávy společnosti
SCIO s.r.o v elektronické podobě.
Vystoupení senátora Mgr. Petra Matouše: Mgr. Matouš senátorům a vedení fakulty předložil
pozměňovací návrh k předloženým podmínkám přijímacího řízení pro pregraduální studium
pro akademický rok 2020/2021. Součástí pozměňovacího návrhu byla i důvodová zpráva,
v které odůvodňuje svůj nesouhlas s předloženým návrhem děkana fakulty, s dalším
výrazným snižováním průměru ze SŠ pro přijetí uchazeče o studium bez přijímacího řízení.
Původně zamýšlel navrhnout ponechání současných limitů (průměr 1,2, percentily ze SCIO
testů 80), ale po diskuzi na SK AS FaF návrh upravil na kompromisní hodnotu 1,25. Uvedl,
že průměr 1,3 nepřispěje k dobrému obrazu naší fakulty, dojde rovněž k poklesu prestiže atd.

Mgr. Matouš rovněž předložil vedení fakulty a senátorům vypracovaný přehled o počtu
absolventů SŠ a o počtu uchazečů o studium na FaF v Hradci Králové od roku 2010 do roku
2018 v elektronické podobě, kdy dochází ke klesající tendenci (Farmacie rok 2010 – 890
přihlášených studentů, rok 2018 – 759 přihlášených studentů). Předložený pozměňovací
návrh Mgr. Matouše byl uložen ve složce v archivu senátu.
Na toto téma se rozvinula obsáhlá diskuze, do které se zapojili prof. Šimůnek, proděkani
prof. Štaud a doc. Roh, své názory a připomínky sdělil dr. Krátký, místopředseda senátu
doc Kučera a místopředsedkyně senátu za studentskou obec Eliška Voříšková.
Předkladatel původního návrhu děkan fakulty prof. Šimůnek se neztotožňuje s pozměňovacím
návrhem. Dle Jednacího řádu musí senát o pozměňovacím návrhu hlasovat.
Hlasování: 8-4-1
Závěr: AS FaF UK schválil Pozměňovací návrh Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok
2020/2021 do magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia
předložený Mgr. Matoušem.
Místopředseda senátu vyhlásil krátkou přestávku.
Po ukončení přestávky byli senátoři vyzváni k hlasování o usnesení v tomto znění:
AS FaF UK se neztotožňuje s původně navrhovaným průměrem 1,30 pro upuštění od přijímací
zkoušky pro studijní program Farmacie a doporučuje znovu otevřít diskuzi.
Hlasování: 8-5-0
Závěr: AS FaF UK se neztotožňuje s původně navrhovaným průměrem 1,30 pro upuštění od
přijímací zkoušky pro studijní program Farmacie a doporučuje znovu otevřít diskuzi.
Vyhlášeno hlasování o níže uvedeném návrhu:
Hlasování: 7-5-1
Závěr: AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021 do magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia, do
bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční
a kombinované formě studia a do navazujícího magisterského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika se studiem Odborný pracovník v laboratorních metodách
v prezenční formě studia ve znění pozměňovacího návrhu předloženého Mgr. Matoušem
a doporučuje jeho zadání do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy
a předložení k posouzení rektorovi UK.

8. Návrh Podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech
II na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
Dle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve věci zveřejnění podmínek přijetí byly
AS FaF UK předloženy k projednání Podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020 se zahájením studia
k 1. 3. 2020 (dále jen „doktorské studijní programy II“). Podmínky pro přijímací řízení pro
studium v doktorských studijních programech II se shodují s podmínkami pro přijímací řízení
pro studium v doktorských studijních programech I, které byly senátem schváleny
31. 10. 2018.

Senátoři neměli k návrhu žádné dotazy. Rovněž předsedové Studijní a Legislativní komise
AS FaF nepředložili žádné připomínky. Místopředseda senátu vyzval senátory k hlasování
o návrhu.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech II na FaF UK pro akademický rok 2019/2020.

9. Návrh Opatření děkana – Pravidla pro stanovení mzdového tarifu
Návrh předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek, zpracovala tajemnice fakulty Ing. Vlčková.
Senát obdržel příslušné podklady k prostudování a vyjádření. V předloženém návrhu Opatření
děkana byly v souladu s finančními možnostmi fakulty provedeny úpravy tarifních tabulek
v jednotlivých kategoriích:
• u tarifních tříd ak. pracovníků (AP1 až AP4) se navrhuje zrušení stupně u AP2, nově
rozdělit mzdové třídy u AP3 a AP4 na 3 stupně a upravit rozpětí tak, aby bylo v souladu
s novým kariérním řádem, tj. po 5 letech (0-5 let, 5-10 let, 10 let a výše)
• u tarifních tříd lektorů (L1 až L2) se navrhuje snížení počtu stupňů v rámci tarifních tříd
z původních 6 na 5, upravit rozpětí a to z původních 4 let na 5 let (0-5 let, 5-10 let,
10-15 let, 15-20 let, 20 let a více)
• u tarifních tříd technickohospodářských pracovníků (THP1 až THP8) k úpravě
mzdových tříd, stupňů ani rozpětí nedochází
U všech tříd se navrhuje průměrné navýšení o 14%.
Na úvod se k tématu vyjádřil prof. Šimůnek. Sdělil, že stanovení mzdových tarifů je každoroční
záležitost, vychází se z několika předpokladů a to z finančních prostředků, které jsou
k dispozici, z legislativního rámce (změna minimální mzdy od 1. ledna 2019 a s tím souvisí
i tzv. zaručená mzda), z rozpočtu a disponibilních prostředků.
Dotaz dr. Šnejdrové: Proč dochází k úpravě mzdových tarifů až nyní, když vnitřní mzdový
předpis UK je z roku 2018?
Prof. Šimůnek: K navýšení mzdových tarifů pracovníků dochází každoročně od května, kdy je
znám již rozpočet fakulty. Bude tomu tak i letos.
EK AS FaF a LK AS FaF předložila k dokumentům svá stanoviska. Obě komise doporučily členům
hlasovat pro přijetí návrhu. Místopředseda senátu doc. Kučera vyzval senátory k hlasování.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh Opatření děkana – Pravidla pro stanovení mzdového tarifu
a vyjadřuje souhlas s tímto opatřením děkana v předložené podobě.

10. Různé
• Schválení zápisu z 13. zasedání AS FaF UK konaného dne 5. 3. 2019.
Hlasování: 8-0-4
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 13. zasedání AS FaF UK konaného dne 5. 3. 2019.

•

Informace ze zasedání AS UK v Praze z 5. 4. 2019: Tomáš Jan
– 29. 4. 2019 navštíví prezident Slovenska Andrej Kiska UK. Po setkání v Karolinu
bude od 15.00 hodin následovat ve velké aule Právnické fakulty UK jeho
přednáška.
– Vedle kampusů v Hradci Králové a na Albertově vznikne i kampus Hybernská
(FF UK) plánovaný jako komunitní centrum pro setkávání pražských vysokých škol
– vládní zájem.
– Rozpočet UK je pro tento rok 11,4 mld. Kč a pro příští roky se předpokládá rostoucí
tendence (rok 2020 – 12 mld. Kč, rok 2021 – 12,6 mld. Kč).
– Rektor UK osloví děkany s žádostí o aktualizaci informací v SISu tak, aby byly
v souladu se Studijním a zkušebním řádem (zakončení předmětu, seznam
doporučené literatury, sylaby).
– AS UK schválil smlouvu na NMR pro FaF UK (20 mil. Kč).
– AS UK souhlasí se založením společnosti prg. ai, z.s., superhubu pro výzkum umělé
inteligence. Mezi zakládající členy patří vedle UK i ČVUT a Magistrát hlavního
města Prahy.
– Sociální komise AS UK otevřela téma, týkající se spokojenosti s focením na
promocích a imatrikulacích. Vyzývá akademickou obec k vyplnění krátkého
dotazníku (dostupný na facebooku Studentské komory AS).

•

Akademická (čtvrt)hodinka 3: Eliška Voříšková
Studentský sbor Akademického senátu (SKAS) zve na 3. neformální setkání, které se
koná 10. 4. 2019 od 19.00 hodin na vysokoškolských kolejích Na kotli. Pozván děkan
fakulty prof. T. Šimůnek a proděkan doc. J. Roh.

•

Termín příštího zasedání AS FaF UK určen na 15. 5. 2019 od 14.00 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.

Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

14. zasedání AS FaF UK bylo místopředsedou senátu doc. Kučerou ukončeno v 16.45 hodin.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

doc. PharmDr. Kučera Radim, Ph.D.
Voříšková Eliška

V Hradci Králové dne 23. 4. 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 14. zasedání AS FaF UK dne 10. dubna 2019

Usnesení 14-1:

AS FaF UK schválil program 14. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 14-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 14-3:

AS FaF UK projednal návrh předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects a Univerzitou Karlovou
a souhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení 14-4:

AS FaF UK projednal návrh předložené Směnné smlouvy č. 64/2019
mezi Univerzitou Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové
a souhlasí s jejím uzavřením.

Usnesení 14-5:

AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitostí FaF UK, konkrétně pozemku st. p. č. 1376/1, pozemku
p. č. 92/4. pozemku p. č. 92/25, pozemku p. č. 92/26, pozemku
p. č. 92/37, pozemku p. č. 80 v katastrálním území Malšovice u Hradce
Králové, vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985,
a souhlasí s jeho přijetím.

Usnesení 14-6:

AS FaF UK schválil Pozměňovací návrh Podmínek přijímacího řízení pro
akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia předložený Mgr. Matoušem.

Usnesení 14-7:

AS FaF UK se neztotožňuje s původně navrhovaným průměrem 1,30 pro
upuštění od přijímací zkoušky pro studijní program Farmacie
a doporučuje znovu otevřít diskuzi.

Usnesení 14-8:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského studijního
programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční
a kombinované formě studia a do navazujícího magisterského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studiem Odborný
pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia ve znění
pozměňovacího návrhu předloženého Mgr. Matoušem a doporučuje
jeho zadání do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy
a předložení k posouzení rektorovi UK.

Usnesení 14-9:

AS FaF UK schválil podmínky pro přijímací řízení pro studium
v doktorských studijních programech II na FaF UK pro akademický rok
2019/2020.

Usnesení 14-10:

AS FaF UK projednal návrh Opatření děkana – Pravidla pro stanovení
mzdového tarifu a vyjadřuje souhlas s tímto opatřením děkana
v předložené podobě.

Usnesení 14-11:

AS FaF UK schválil zápis z 13. zasedání AS FaF UK konaného dne
5. března 2019.

Usnesení 14-12:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

