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Zápis z 15. zasedání Akademického senátu
konaného 15. 5. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Bc. Keresteš Ondřej, dr. Krátký
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Vedení fakulty: prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh Jaroslav, Ing. Vlčková
Lenka
Hosté: Ing. Klik Stanislav, Mgr. Matějka Lukáš
Omluveni: dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš, Mgr. Kostelanský Filip, doc. Kučera Radim, Reguli
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Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení FaF UK
4. Návrh termínů pro dodatečné přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
5. Návrh Podmínek přijetí pro nový studijní program Farmaceutické vědy
6. Návrh Podmínek přijetí pro studijní program Farmacie v anglickém jazyce
7. Návrh Smlouvy o nájmu tenisových kurtů v areálu Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové v Zámostí
8. Návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018
9. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2019
10. Různé
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1. Zahájení
15. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně senátu dr. Kudláčková v 14.05 hodin. Na úvod
přivítala senátory, vedení fakulty a hosty. Omluvila děkana prof. Šimůnka, který spolu
s doc. Kučerou a dr. Šnejdrovou vyučují na Krétě. Dále byla omluvena ze zdravotních důvodů
sekretářka senátu paní Zdanovcová. Vedení AS děkuje vedoucímu katedry doc. Tebbensovi za
uvolnění paní Lenky Peterkové pro účely přípravy zasedání. Skrutátory pro 15. zasedání byli
navrženi a schváleni Josef Kunrt a Tomáš Jan. Zápis provedla místopředsedkyně
Eliška Voříšková. Senátoři se sešli v dostatečném počtu, tudíž byl senát usnášeníschopný 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 15. zasedání AS FaF
UK nebyly ze strany senátorů vzneseny žádné připomínky, nikdo z přítomných senátorů
nepožádal o doplnění programu, proto předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory
k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 14-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 15. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií.
• Doktorské studium – bylo uzavřeno podávání přihlášek ke studiu od 1. 10. 2019
(přihlášeno bylo 38 uchazečů, z toho 34 do prezenčního studia a 15 do anglické formy).
Apelace na školitele, aby dali vědět Vědeckému oddělení včas, že jsou domluveni
s uchazečem z ciziny na přijímacím řízení ke studiu (specifický způsob podání přihlášky
přes internetový formulář).
• Studentská vědecká konference – poděkování Spolku českých studentů farmacie za
organizaci fakultního kola; z každé sekce postoupili první 2 studenti do nadnárodního
kola SVK.
V nadnárodním kole SVK obsadili studenti naší fakulty 4 místa z 9 oceňovaných: v Sekci
ostatních farmaceutických disciplín se na 1. místě umístila Dominika Bieleszová
(Katedra farmaceutické technologie, školitelka dr. Šnejdrová) a na 2. místě
Lenka Polláková (Katedra sociální a klinické farmacie, školitel prof. Vlček); v Biologické
sekci zvítězila Adéla Diepoltová (Katedra biologických a lékařských věd, školitelka
dr. Konečná) a v Chemické sekci se na 2. místě umístil Adam Majcher (Katedra
organické a bioorganické chemie, školitel dr. Opálka).
• Na cenu MŠMT pro vynikající studenty byla nominována dr. Lucie Hyršová a na cenu
Josefa Hlávky byl nominován dr. Andrej Kováčik.
prof. Solich: (zastupuje doc. Roh)
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty.
• EFSA-CDN – podepsána smlouva na nový NMR spektrometr, běží lhůta tři čtvrtě roku
na dodání.

•
•

InoMed – proběhla koordinační jednání s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové
a Fakultní nemocnicí Hradec Králové a vše běží podle plánu.
ERDF2, ESF2 – probíhají věcná hodnocení našich žádostí ze strany ministerstva.

dr. Kudláčková: Jak se odehrávají záležitosti ohledně hodnocení vědy?
odpověď: Rada pro hodnocení vědy už stanovila jednotlivá kritéria pro hodnocení – naše
fakulta bude hodnocena ve 3 oborech – Farmacie, farmakologie a toxikologie (jeden obor,
kam spadají všechny obory doktorských studijních programů a všechny výzkumné směry
farmaceutických disciplín), dále obor Analytická chemie a obor Organická chemie. Do konce
června bude každý pracovník zařazen do příslušného oboru, resp. více oborů. Vedení připraví
návrh třídění jednotlivých pracovníků a následně zašle k připomínkování.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/.
• Přijímací zkoušky proběhnou pro Farmacii 8. června 2019 a pro Laboratorní
diagnostiku ve zdravotnictví a pro navazující magisterský program Zdravotnická
bioanalytika 11. června 2019. U kombinované formy Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví bude upuštěno od konání přijímací zkoušky a budou přijati všichni
uchazeči.
• Zápisy ke studiu proběhnou 13. června 2019 pro všechny přijaté bez přijímacích
zkoušek a 11. července 2019 pro přijaté na základě výsledků přijímacího řízení.
• Úvod do studia proběhne 30. září 2019 pro všechny studijní programy; samoplátci
budou mít úvod do studia 18. září 2019.
• Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila akreditaci pro navazující magisterský obor
Farmaceutické vědy – bude se vyučovat od roku 2020/2021, garantem doc. Čečková.
• Přijímací zkoušky pro samoplátce – 2 termíny již proběhly; zatím se přijímají uchazeči,
kteří splní bodovou hranici 50 bodů v testu (50 otázek z chemie, 30 z biologie,
20 z botaniky); během května a června budou uskutečněny další termíny.
• Nový projekt – prof. Šimůnek a prof. Nachtigal minulý týden navštívili Kurdistán
(autonomní oblast Iráku) – možnost otevření přípravného kurzu pro potenciální
studenty farmacie. V této oblasti již otevřena Česká akademická univerzita (působení
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava /petrolejářství/ a Univerzity
Palackého v Olomouci /lékařství/).
dr. Kudláčková: Petrolejáři v Kurdistánu již za pomoci českých vysokých škol studují, která
univerzita se tam tedy bude následně otvírat?
odpověď: Vzdělávání zahájila VŠB-TUO – jezdí tam jejich vyučující, současně tam studuje
200 studentů, plánem je tam do 3 let postavit fakultní nemocnici, kde by studenti lékařských
oborů mohli vykonávat svou praxi.
dr. Kudláčková: Po přípravném kurzu by přijeli do Čech studovat jako naši studenti?
odpověď: Ano, je v plánu společný přípravný kurz pro medicínu, stomatologii, farmacii
a fyzioterapii; současně tam mají 5letou farmacii, ale završenou Bc. vzděláním – šance pro
naši fakultu zaujmout studenty např. pro obor Farmaceutické vědy.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty.
Oblast vnějších vztahů:
• Příprava oslav 50. výročí fakulty

•

- Přípravný výbor – výstava na fakultě a její náplň je postupně finalizována, měla
by být hotova v rámci 2–3 týdnů; bude vyvěšena na panelech a ve vitrínách
v prostoru koridoru a později v Karolinu v Praze.
- Poděkování místopředsedkyni Elišce Voříškové za přislíbení pomoci při
zajištění studentů na sobotu 19. 10. 2019 – bude probíhat Den otevřených
dveří a následně slavnostní večer v Petrof Gallery, kde by vybraní studenti měli
být nápomocni.
- Smlouva s Petrof Gallery ke slavnostnímu večeru je připravena k podpisu
děkanem fakulty prof. Šimůnkem.
- Na západní fasádu jižní budovy byl umístěn banner s logem 50. výročí fakulty,
na jižní průčelí jižní budovy byl umístěn název fakulty.
Reklamní předměty
- Již jsou vystaveny ve vitríně „u Karla“ a prodávají se; další reklamní předměty
se objeví v nejbližší době – mikina, pracovní plášť, polo-triko, tričko, tílko,
taška, vak na záda; poděkování paní tajemnici Ing. Vlčkové za uvolnění
prostředků.

Oblast mezinárodních vztahů:
• Na intranetu jsou zveřejněny různé druhy stipendií.
• Žádost o japonské stipendium je možné podávat do konce května, o Fullbrightovo
stipendium do 1. 10. 2019, případně další do 1. 2. 2020.
• Jsou zveřejněny i další možnosti stipendií – např. italské vládní stipendium pro účast
na konferenci v Jerevanu.
dr. Červený: Jaký je zájem o reklamní předměty?
odpověď: Zatím je to improvizovaná výstavka – do 14 dnů bude větší vitrína u vrátnice fakulty,
do budoucna bude určitě zájem; dále využití pro konference; fotograf reklamní předměty
vyfotil a budou na webu, možnost zakoupení během DOD, informace se objevila i na
facebookové stránce Studentské komory Akademického senátu.
Mgr. Matouš: Bude se opravovat i fasáda dole u jižní budovy (s nevzhlednými graffiti)?
odpověď tajemnice: Ano, bude; fasáda je dokončena a spodní lišty budou také upraveny; ve
smlouvě s touto firmou je i oprava možného budoucího vandalismu.
prof. Šimůnek: (zastupuje Ing. Vlčková)
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
– Intenzivně probíhají jednání dispozičního řešení; architektonická studie fáze 1 –
komunikace s katedrami.
– Simulace dopravy – je připravena, na konci května bude prezentována na
magistrátu; do budoucna je plánována světelná křižovatka mezi ulicí Zborovská
a cestou k FN HK.
– Dodatek smlouvy ohledně krčků na M2 a směna pozemků budou v pátek
projednávány AS UK.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti.
• Fasáda jižní budovy fakulty byla opravena.
• Výroční zpráva o činnosti FaF za rok 2018 – probíhají poslední úpravy, na nejbližším
kolegiu děkana bude projednána a následně předložena AS FaF ke schválení.

•
•
•
•

Rozpočet kateder – je připraven; pro zveřejnění čekáme na schválení Návrhu rozvahy
příjmů a výdajů na rok 2019 na dnešním zasedání AS FaF.
Úklid na fakultě – bude zajišťován dodavatelsky stejně jako v minulých letech,
opraveny předměty smlouvy – byly vyňaty objekty Zámostí a ZLR, fakulta zajistí vlastní
pracovníky.
Nákup laboratorních přístrojů – je nutné přehodnotit; bylo obdrženo hodně žádostí,
zasahují do toho i žádosti hrazené z Evropských projektů – ne všechny budou moci být
soutěženy v nejnižším režimu, bude nutné zvážit i vyhlášení v zákonném režimu.
Novela Organizačního řádu – byly shromážděny připomínky z rozšířeného kolegia
děkana a na následujícím kolegiu by měla být schválena aktuální verze.

Eliška Voříšková: Je v dopravní simulaci počítáno s přechodem ke kampusu? Zatím tam žádný
není a je to nebezpečné, do budoucna se nebezpečí zvýší kvůli většímu počtu studentů.
odpověď: Model dopravní situace a jeho řešení do budoucna bude zaslán mailem všem
senátorům.
dr. Kudláčková: Na MEPHAREDU 2 je v plánu pouze 300 parkovacích míst pro 2000 studentů,
600 zaměstnanců a pro případné návštěvy a delegace. Jak velká úspora byla, když se odmítl
postavit parkovací dům?
odpověď: (tajemnice) Na parkovací dům bychom nedostali evropskou dotaci a museli bychom
ho řešit z jiných financí. (Ing. Klik) Každé město má koeficient parkovacích míst, pouze pokud
sníží počet těchto míst, tak my jich můžeme postavit více. Pokud jich teď postavíme více,
budeme je muset hradit z vlastních financí.
Sdělené informace od vedení fakulty jsou aktuální ke dni konání 15. zasedání AS FaF UK.
Místopředsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za vystoupení.
Zároveň poděkovala za předání užitečných informací a odpovědí na všechny dotazy.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Návrh termínů pro dodatečné přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
Předkládá děkan fakulty prostřednictvím doc. Roha:
Jedná se o přijímací řízení pro standardní běh (začátek studia od 1. 10. 2019). Podmínky
přijímacího řízení jsou totožné, jen je otevřena možnost podat přihlášky do 31. července,
přijímací zkoušky budou probíhat 19.–23. srpna a náhradní termín 26.–30. srpna. Dodatečné
přijímací řízení se vždy vyplatilo, v loňském roce se přihlásilo ještě 15 studentů.
Předsedkyně dr. Kudláčková poděkovala za úvod, sdělila, že dokument obdrželi členové
senátu k připomínkování. V připomínkovacím období nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy. V následující diskuzi nebyly taktéž žádné dodatečné dotazy vzneseny. Předsedkyně AS
přečetla usnesení a vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 13-0-1
Závěr: Akademický senát souhlasí s dodatečným termínem přijímacího řízení pro studium
v doktorských studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020 se zahájením
studia k 1. 10. 2019.

5. Návrh Podmínek přijetí pro nový studijní program Farmaceutické vědy
Předkládá děkan fakulty prostřednictvím prof. Nachtigala.
Prof. Nachtigal poděkoval senátorům za zhlédnutí dokumentů a jejich připomínkování.
Připomínky – chybné nebo chybějící odkazy v dokumentu (stránky jednotlivých programů,
informace o nostrifikaci). – Tyto informace v tuto chvíli ještě nejsou na stránkách fakulty
uvedeny. Domnívá se však, že to nemění nic zásadního na povaze daného dokumentu.
Dr. Kudláčková poděkovala za vysvětlení dotazů a konstatovala, že vysvětlení je logické, jelikož
k oživení odkazů dojde přímo s aktualizací. Jelikož na to Akademický senát upozornil, nemůže
se stát, že by se na opravu odkazů v budoucnu zapomnělo.
Další dotazy nebyly položeny, proto předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory
k hlasování o návrhu podmínek pro přijetí pro nový studijní program Farmaceutické vědy.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021 do navazujícího magisterského studijního programu Farmaceutické vědy
v prezenční formě studia v anglickém jazyce a doporučuje jejich zadání do Studijního
informačního systému Univerzity Karlovy a předložení k posouzení rektorovi UK.

6. Návrh Podmínek přijetí pro studijní program Farmacie v anglickém jazyce
Předkládá děkan fakulty prostřednictvím prof. Nachtigala.
Dotazy, připomínky a vysvětlení zahrnuty do projednávání předchozího bodu.
Paní předsedkyně dr. Kudláčková poděkovala za uvedení, další připomínky vzneseny nebyly,
proto byli senátoři vyzváni k hlasování ohledně daného dokumentu.
Hlasování: 14-0-0
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
v anglickém jazyce a doporučuje jejich zadání do Studijního informačního systému Univerzity
Karlovy a předložení k posouzení rektorovi UK.

7. Návrh Smlouvy o nájmu tenisových kurtů v areálu Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové v Zámostí
Paní předsedkyně předala slovo paní tajemnici.
Farmaceutická fakulta má ve svém vlastnictví 4 tenisové kurty – v současné době je možné je
využívat kvůli počasí jen v jarních a letních měsících. Univerzita Karlova vlastní pozemky, kde
kurty leží. Fakulta má zkušenost s provozovatelem tenisových kurtů – Tenisový klub Eden;
provozovatel má záměr zde vystavět nafukovací haly, aby bylo možné kurty provozovat i v
zimě. Pro fakultu je to výhodné – nebudeme v zimě muset pronajímat cizí kurty za finanční
poplatky – ušetříme peníze pro Katedru tělesné výchovy. S provozovatelem je domluveno

placení ročního nájmu a inkasních poplatků. Paní tajemnice doporučuje projednat tento
záměr a uzavřít smlouvu ohledně pronájmu tenisových kurtů s Tenisovým klubem Eden.
Paní předsedkyně poděkovala za přednesení návrhu. Z Ekonomické komise nepřišly žádné
připomínky a dokument byl doporučen ke schválení. Následně byla otevřena diskuse.
Mgr. Szakošová: KTV také doporučuje dokument ke schválení. Počítá se i s uvolněním peněz
z pronájmu – na reprezentaci studentů fakulty nebo na uklízení budov na Zámostí?
tajemnice: Samozřejmě že ano, ať už z těchto zdrojů, nebo jiných.
Mgr. Matouš zprostředkoval dotaz kolegů z mailové konverzace v rámci EK: Kdo bude platit
ploty – Univerzita, nebo Eden?
tajemnice: Ploty bychom si měli hradit sami.
Další dotaz – Smlouva bude podepsána po zasedání, nebo se bude ještě tvořit a senát ji
dostane k nahlédnutí?
tajemnice: Smlouva se dokončuje, okamžitě podepsána nebude; v předpisech je povinností
projednat záměr uzavření smlouvy, nikoliv její obsah. Můžeme se domluvit, že ji dáme
k dispozici. (Mgr. Matějka) Vycházíme z dosavadní smlouvy, která byla; prozatím řešíme jejich
přednostní právo na pokračování v nájmu – problematické, abychom se do budoucna
neomezili, ale pro ně z hlediska financování hal je lepší mít dlouhodobější jistotu.
Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Paní předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o nájmu tenisového areálu v Zámostí mezi
spolkem Tenisový klub Eden a Univerzitou Karlovou, a vyjadřuje s ním souhlas.

8. Návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018
Paní předsedkyně dr. Kudláčková opět na základě pověření pana děkana předala slovo paní
tajemnici.
Dle vysokoškolského zákona je fakulta povinna vypracovat Výroční zprávu o hospodaření.
Fakulta v loňském roce skončila v zisku; díky tomu jsme měli možnost tvořit fondy. Nárůst ve
fondovém hospodářství v loňském roce byl ovlivněn i půjčkou UK ve vztahu k M2, ta se bude
muset letos vrátit, uvidíme, zda dosáhneme na dotaci pro přípravnou fázi, nebo budeme
jednat o dalším prodloužení – letos z vypůjčených peněz budeme čerpat. Zatím máme nějaké
rezervy a poslední dobou jsou výsledky hospodaření kladné.
Předsedkyně senátu poděkovala za sdělené informace a otevřela diskusi.
dr. Červený: Ve Výroční zprávě o hospodaření obdržela fakulta v roce 2018 příspěvek ve výši
120 837 Kč, ale nekoreluje to s tabulkou č. 2 v rozpočtu na rok 2019, kde uvádíte asi
o 50 000 Kč nižší hodnotu.
tajemnice: Zpaměti vám rozdíl těchto částek nevysvětlím, zřejmě se bude jednat o jiný pohled
na položky příjmů fakulty.
Paní předsedkyně poprosila o vysvětlení paní tajemnici písemnou formou celému AS, ta
vysvětlení přislíbila. Následně byla paní tajemnice požádána o zodpovězení písemných
dotazů.
Ing. Vlčková zodpověděla dotaz, co je ve variabilních nákladech v Hospodářské činnosti za rok
2018 pod položkami ostatní služby, vnitrouniverzitní náklady, jiné ostatní náklady? Tyto
položky činí bezmála čtvrtinu nákladů fakulty, to je 91 000 000 Kč. Vysvětlení:

•

•

•

Ostatní položky – poštovné, nájemné, konferenční poplatky, úklid, ostraha, inzerce,
leasing, konzultační a poradenské služby, licence a ostatní služby, majetek drobný,
nehmotný majetek do 60 000 Kč, telefonní poplatky – z ostatních služeb je to vysoká
částka 10 000 000 Kč, tisky, xerokopie, revize, servisy, doprava, publikační náklady,
provize, ubytování. Jednotlivé výše daných složek mohou být senátorům poskytnuty.
Nájemné je placeno za tiskárny, sklady, plyn, tělocvičny, v loňském roce i pozemky
Zámostí a za Kuks. Toto se nehradí čistě z příspěvků, je potřeba vzít v potaz, že jsou
tyto náklady hrazeny i z jiných zdrojů (např. z grantů, projektů), jsou tu započteny
ináklady, které byly v minulém roce vynaloženy na M2 a jsou zde uvedeny v celém
objemu.
Vnitrouniverzitní náklady – největší položku tvoří vnitrouniverzitní náklady, kde
platíme ½ částky LF HK na provoz 1. budovy výukového centra. Další náklady na
ubytování, stravování zaměstnanců v rámci univerzity. Jde o veškeré náklady, které
jsou účtovány v rámci UK a zdrojem nemusí být vždy příspěvek nebo fakultní rozpočet.
Jiné ostatní náklady – největší část jsou stipendia, režie grantů, převody dotace
spoluřešitelům na GA ČR, TA ČR, AZV; z větších položek je to tvorba sociálního
a stipendijního fondu. Další konkrétní čísla je možné doložit.

Předsedkyně dr. Kudláčková poděkovala za vysvětlení položených dotazů a otevřela diskusi.
dr. Kudláčková: Hradíme polovinu provozu kampusu – jak velká je to částka? A jak velká částka
je hrazena za ubytování a o co konkrétně se jedná?
tajemnice: V loňském roce to bylo na provoz kampusu 4 500 000 Kč, oproti roku 2017 se tato
částka snížila zhruba o 500 000 Kč. Úspora byla v energiích, ale stouply osobní náklady –
navyšovaly se tarify jak u nás, tak na LF HK. Ve vnitronákladech je částka za ubytování
zanedbatelná položka, ale v nákladech osobní služby je to poměrně vysoká částka, jedná se
o 1 200 000 Kč. Participují na tom zdroje grantů a projektů – berme v potaz, že se cestuje
hodně v rámci projektů. Tyto náklady se také promítají do rozpočtu na rok 2019.
Paní předsedkyně poděkovala za zodpovězené dotazy a následně vyzvala senátory
k hlasování.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Výroční zprávu hospodaření za rok 2018.

9. Návrh Rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2019
Paní předsedkyně dr. Kudláčková opět předala slovo paní tajemnici.
Veškeré materiály byly senátorům poskytnuty, fakulta je povinna zpracovat rozvahu příjmů
a výdajů pro aktuální rok. Při zpracování rozvahy se vychází ze skutečnosti loňského roku
a zároveň se známými příjmy, které máme v současnosti k dispozici (příjmy jsou rozpočtovány
vyšší se zohledněním projektů a příspěvku, který fakulta obdrží). Rozvaha výnosů a nákladů
musí být zpracována jako vyrovnaná. Drobný schodek na hlavní činnosti je kompenzován
ziskem v činnosti doplňkové. U části kapitálové je jedinou rozpočtovou položkou FRIM.
Paní předsedkyně poděkovala za sdělené informace a zahájila diskusi. Nebyly vzneseny žádné
připomínky a senátoři byli vyzváni k hlasování.
Hlasování: 14-0-0

Závěr: AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové na rok 2019.

10. Různé
• Schválení zápisu z 14. zasedání AS FaF UK konaného dne 10. 4. 2019.
Hlasování: 9-0-5
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 14. zasedání AS FaF UK konaného dne 10. dubna 2019.
•

•

dr. Červený – dotaz na to, jaké jsou možnosti propagace fakulty, jak přilákat studenty?
Bylo to napsáno v zápise z minulého zasedání, na kterém nebyl přítomný.
o Mgr. Matouš: Na Studijní komisi bylo domluveno uspořádání kulatého stolu,
u kterého se předpokládá účast zástupců komise, vedení fakulty (děkan, proděkani
prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal) a zájemců z AS. Programem jednání by
bylo předložení různých návrhů možnosti propagace fakulty. Bližší informace
budou poskytnuty předsedou Studijní komise AS doc. Kučerou.
Připomenutí termínu následujícího zasedání AS FaF UK, které se koná 12. 6. 2019 od
14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.

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

Dr. Kudláčková ukončila 15. zasedání AS FaF UK v 15.35 hodin.

Zapsala:

Ověřili:

Voříšková Eliška

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.
Mgr. Matouš Petr

V Hradci Králové dne 15. 5. 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 15. zasedání AS FaF UK dne 15. května 2019

Usnesení 15-1:

AS FaF UK schválil program 15. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 15-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 15-3:

AS FaF UK souhlasí s dodatečným termínem přijímacího řízení pro
studium v doktorských studijních programech na FaF
UK
pro
akademický rok 2019/2020 se zahájením studia k 1. 10. 2019.

Usnesení 15-4:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro
akademický rok 2020/2021 do navazujícího magisterského studijního
programu Farmaceutické vědy v prezenční formě studia v anglickém
jazyce a doporučuje jejich zadání do Studijního informačního systému
Univerzity Karlovy a předložení k posouzení rektorovi UK.

Usnesení 15-5:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro
akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia v anglickém jazyce a doporučuje
jejich zadání do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy
a předložení k posouzení rektorovi UK.

Usnesení 15-6:

AS FaF UK projednal záměr uzavřít smlouvu o nájmu tenisového areálu
v Zámostí mezi spolkem Tenisový klub Eden a Univerzitou Karlovou, a
vyjadřuje s ním souhlas.

Usnesení 15-7:

AS FaF UK schválil Výroční zprávu hospodaření za rok 2018.

Usnesení 15-8:

AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2019.

Usnesení 15-9:

AS FaF UK schválil zápis z 14. zasedání AS FaF UK konaného dne
10. dubna 2019.

Usnesení 15-10:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

