Akademický senát

Zápis z 25. zasedání Akademického senátu
konaného 20. 5. 2020 od 14.00 hodin v posluchárně B na Farmaceutické fakultě
Přítomni: dr. Babica Jan, dr. Bárta Pavel, doc. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš,
Bc. Keresteš Ondřej, Mgr. Kostelanský Filip, doc. Krátký Martin, doc. Kučera Radim,
dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, doc. Malý Josef, Mgr. Matouš
Petr, Mišík Jakub, Reguli Adam, doc. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský
Dalibor, dr. Šnejdrová Eva, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh Jaroslav, prof. Solich Petr,
prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Hosté: Ing. Klik Stanislav
Omluveni: prof. Doležal Martin, Vlachová Kristýna

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Informace z AS UK a komisí AS UK
Projednání vnitřních předpisů UK (Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené
se studiem), Dílčí změna Rigorózního řádu UK, Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu
UK)
6. Projednání Návrhu nových podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021
v českém jazyce, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru
7. Projednání Návrhu nových podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021
v anglickém jazyce, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru

Akademický senát

Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz/as

8. Projednání Podmínek pro přijetí do bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/2022
9. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019
10. Projednání Rozvahy příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na rok
2020
11. Různé

1. Zahájení
25. zasedání AS FaF UK se konalo za striktně dodržených hygienických podmínek mimořádně
v prostorách posluchárny B na Farmaceutické fakultě. Zasedání senátu zahájila předsedkyně
AS FaF UK PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. ve 14.10 hodin. Přivítala vedení fakulty, senátory
a hosta Ing. Stanislava Klika, Ph.D. ze Správního oddělení. Skrutátory byli určeni a tichým
souhlasem schváleni Tomáš Jan a Bc. Ondřej Keresteš. Průběh zasedání zapsala sekretářka
AS FaF UK Renáta Zdanovcová a místopředsedkyně senátu Eliška Voříšková.
V úvodu předsedkyně senátu poděkovala vedení fakulty a senátorům za dodržení daných
podmínek a tím i za plynulý průběh minulého online zasedání AS FaF UK. Dále jmenovitě
poděkovala organizátorům a administrátorům místopředsedkyni senátu Elišce Voříškové,
místopředsedovi senátu doc. Kučerovi a v neposlední řadě předsedovi Legislativní komise
AS FaF UK Mgr. Matoušovi za spoluúčast při organizování zasedání.

2. Schválení programu

Senátoři s předstihem obdrželi pozvánku, program zasedání AS FaF UK a příslušné podkladové
materiály. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné náměty, nikdo ze senátorů
nepožádal o doplnění programu, proto předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory
k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 20-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 25. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení FaF UK
prof. Šimůnek /děkan fakulty/:
• Poděkování za zorganizování a hladký průběh 24. zasedání AS FaF UK, které se konalo
22. 4. 2020 formou online konference Skype.
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Jednání a intenzivní přípravy ohledně realizace projektu M2 probíhaly i během
nouzového stavu.
• Výběrové řízení na pozici vedoucí katedry:
Katedra farmaceutické technologie – s účinností od 1. 7. 2020 do funkce ustanovena
doc. PharmDr. Zdeňka Škubalová, Ph.D. (na funkční období 5 let).
Katedra analytické chemie – s účinností od 1. 6. 2020 do funkce ustanoven
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (na funkční období 3 let).

Dotaz a odpověď:
Dr. Šnejdrová položila dotaz, zda je možné zřízení smlouvy o home office se zaměstnancem
FaF UK.
Prof. Šimůnek odpověděl, že akademičtí pracovníci mají H/O daný dle novely zákona o VŠ.
U THP byl doposud režim nouzového opatření, v současnosti by ale měl být H/O možný pouze
v případech, kdy jsou k tomuto ze strany zaměstnavatele závažnější důvody
např. karanténní nebo jiná mimořádná vládní opatření.
(Opatření rektora č. 14/2020, Výkon práce z domova (home office), účinnost od 15. 4. 2020).
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/
• Zaslány mailem aktuální informace všem studentům a vyučujícím ohledně studijních
plánů, organizace výuky a zkoušení. Od 25. 5. 2020 začne na fakultě probíhat bloková
výuka.
• Návrh na změny v učebním plánu na ak. rok 2020/2021 pro magisterský studijní
program Farmacie. Návrh bude předložen ke schválení Vědecké radě fakulty.
• Vyplacení odměny za výuku na základě hodnocení a výsledku studentské ankety
za ak. rok 2019/2020. Nejlépe hodnoceným pedagogem se opět stala
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. z Katedry biologických a lékařských věd, na 2. místě
se umístil prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., vedoucí Katedry biologických
a lékařských věd.
• Přijímací zkoušky – studenti budou přijímáni buď na základě průměru za předchozí
roky (preferovaná varianta) nebo bez kontroly znalostí.
• Obhajoby diplomových prací mohou probíhat prezenčně v původním termínu
(1. červnový týden). Distanční forma bude umožněna studentům, kteří se nebudou
moci osobně dostavit na fakultu.
• Státní rigorózní zkoušky na FaF UK mohou probíhat za dodržení všech nařízených
opatření a podmínek od 18. května 2020 (informace od prorektorky pro studijní
záležitosti Univerzity Karlovy prof. MUDr. M. Králíčkové, Ph.D.).
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /LDZ, studium v angličtině, zahraniční výuka/
• Návrh na změny v učebním plánu na ak. rok 2020/2021 – Zdravotnická bioanalytika
(3. úsek studia), bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
(1. a 2. úsek studia), navazující magisterský studijní program Bioanalytická diagnostika
ve zdravotnictví (1. úsek studia) a Zdravotnická bioanalytika (2. úsek studia). Návrhy
budou předloženy ke schválení Vědecké radě fakulty.
• Výuka Kréta – zde proběhne distanční zkoušení studentů pod dozorem pracovníků
z MBS College.
• Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 – Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví, navazující studijní program, se koná v řádném termínu 9. 6. 2020
a v náhradním termínu 17. 6. 2020.
• Studijní plán Pharmaceutical sciences – v současnosti na přijímací řízení přes Skype
jsou přihlášeni 3 studenti. Pokud se studijní program Pharmaceutical sciences otevře,
vyučující budou připraveni jej realizovat.

doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií
• Doktorské studium – podáno celkem 29 přihlášek do doktorských studijních programů,
z toho 27 přihlášek do prezenční formy studia. Jedná se o pokles oproti minulým
rokům, který je zdůvodněn tím, že 9 studentů nastoupilo ke studiu již v březnu 2020
v rámci doktorských studijních programů II.
• Doktorské studijní programy I – vyhlášení dodatečného přijímacího řízení
na FaF pro ak. rok 2020/2021.
• GA ČR – fakulta odeslala 24 projektů GA ČR, podáno nejvíce projektů za poslední roky.
• Primus – za naši fakultu podány 3 projekty, navrhovatelé doc. PharmDr. J. Zitko, Ph.D.
z Katedry analytické chemie, doc. PharmDr. M. Krátký, Ph.D. z Katedry organické
a bioorganické chemie a PharmDr. M. Ambrož, Ph.D. z Katedry biochemických věd.
prof. Doležal:
Informace, které spadají do gesce prof. Doležala, předal senátorům děkan fakulty
prof. Šimůnek.
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
• Zrušení nebo odložení všech důležitých plánovaných akcí, které se z důvodu
koronavirové epidemie nemohly uskutečnit, na podzimní termíny (např. slavnostní
spuštění NMR, výročí založení ZLR).
• Den Zentivy byl zrušen.
• Získání financí na cestování, ty však budou převedeny na celouniverzitní online
platformy, jelikož se v současné době cestovat nemůže.
prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
• Všechny velké operační projekty (EFSA-CDN, STARSS, InoMed) běží nezměněným
tempem.
• EFSA-CDN-OP VVV – obdrženo záporné stanovisko z MŠMT k žádosti o změnu, která
se týká uspořených financí na TLC–MS pro VP2. V současné době fakulta čeká
na vyjádření řídícího orgánu OP VVV.
• Probíhají DNS soutěže na materiál.
• ERDF pro VŠ na UK – MRR – projekt týkající se investicí a materiálu, soutěže i veřejné
zakázky probíhají, o investicích s katedrami se jedná, probíhají přípravy na realizaci
modernizace a kompletní rekonstrukce posluchárny C.
• Fafík III OPZ – Dětská skupina Fafík III – bude se pokračovat v aktivitách, z programu
OPZ podána žádost o dataci na 3. kolo Fafík III.
• Před týdnem byla vystavena na webu fakulty informace s názvem Rozvoj fakulty
s využitím finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Jedná se
o ilustrativní přehled velkých projektů realizovaných na FaF UK za období od roku
2014.
Dotazy a odpovědi:
Dr. Kudláčková se dotázala, o jaké změny lidských zdrojů se jedná.
Prof. Solich odpověděl, že se jedná o projekty STARSS a EFSA, kde probíhají nová výběrová
řízení (viz. intranet FaF). Vše kromě zahraničních mobilit funguje, změny proběhly spíše
na postgraduálních pozicích a THP.
Mgr. Matouš: Na jak dlouho je rekonstrukce posluchárny C plánována?

Prof. Solich odpověděl, že rekonstrukce prostor posluchárny C bude zahájena poslední týden
v červnu a plánované práce by měly být ukončeny v měsíci září 2020.
Mgr. Matouš upozornil, že v červnu a červenci 2020 bude probíhat zkouškové období
a je třeba, aby vyučující byli obeznámeni s tím, že nebude možné v rezervačním systému
posluchárnu C zarezervovat.
Prof. Solich ubezpečil, že toto bude zajištěno s dostatečným předstihem.
Prof. Solich: K dispozici má naše fakulta další 3 posluchárny (posluchárnu A, posluchárnu B
a aulu v budově kampusu ve Zborovské ulici).
Ing. Vlčková /tajemnice fakulty/ doplnila prof. Solicha o konstatování, že harmonogram prací
je nabitý, nicméně vedení fakulty věří, že všechny firmy dodrží naplánované termíny
a rekonstrukce posluchárny C se tak neprodlouží.
Ing. Vlčková /tajemnice fakulty/:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti
• Schváleno Opatření děkana č. 4/2020 – Organizace výuky a kontrol studia v období,
souvisejícím s epidemií koronaviru, účinnost od 4. 5. 2020.
• Schváleno Opatření děkana č. 5/2020 – Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu,
nahrazuje dokument Opatření děkana č. 6/2017, účinnost od 6. 5. 2020.
• Schváleno Opatření děkana č. 6/2020 – Pravidla pro stanovení mzdového tarifu,
nahrazuje dokument Opatření děkana č. 5/2019, účinnost od 1. 5. 2020.
• Zajištění přístupového systému na katedrách severní a jižní budovy je odloženo,
v nejbližším termínu nebude projekt realizován, nicméně je v záloze.
• Zařízení na pitnou vodu FiltreMac – v provozu od letošního roku v přízemí kampusu,
letos je vyhlášena výzva z evropských fondů s názvem BEZPETEK, týkající se ochrany
životního prostředí, za pomoci tohoto financování by mělo dojít k instalaci zařízení
FiltreMac i na budově FaF. 5. 5. 2020 byl návrh schválen na zasedání kolegia děkana.
• Porada tajemníků – rektor UK prof. Zima upozornil, aby bylo v letošním roce
maximálně opatrně přistupováno k čerpání dotace a příspěvku:
– z dotací fakulta dostala téměř 100 % přiznaných částek pro současný rok
– nelze však vyloučit, že dojde na podzim k úpravě výše příspěvku – dosud
MŠMT poskytlo UK 90 %. Pro tento rok platí zvažovat jakékoliv mimořádné
výdaje, vč. vyplácení mimořádných odměn. Pokud bude potřeba využití
účelového fondu k převedení zbylé sumy z prostředků do následujícího
roku, je třeba se držet hranice 5 %, cestovné pravděpodobně nebude
100 % vyčerpáno, proto se doporučuje, pokud to pravidla dotace umožňují
přesunout nespotřebované finance do jiných položek rozpočtu.
• Hotel Crystal v Praze nabízí za výhodnou cenu možnost ubytování v rekonstruovaných
pokojích a apartmánech pro zaměstnance UK.
• Výcviková zařízení Univerzity Karlovy – v několika vlnách nabídnuty zaměstnancům
UK.
• Kantýna na budově fakulty bude od příštího týdne znovu otevřena v provizorním
režimu, postupně dojde k otevírání v běžném režimu.
• Pokladna bude od června 2020 otevřena jeden den v týdnu pro hotovostní platby,
v případě potřeby je možné obracet se na vedoucí Ekonomického oddělení Marcelu
Dvořákovou.
• Ing. Roman Karaš (hlavní ekonom UK) upozornil na to, že UK podle Principů
rozdělování příspěvků a dotací na univerzitě vyčlenila finanční prostředky do rezervy
mimořádného příspěvku fondu na podporu projektů tzv. „Mikuláš“. V souvislosti
s výdaji na MEPHARED 2, by fakulta ráda využila možnost z toho fondu čerpat.

Vzhledem k charakteru dotace fondu „Mikuláš“ bylo nutné oznámit na RUK
předpokládanou výši finančních prostředků požadovaných na letošní rok v rozdělení
na investiční a neinvestiční. Žádost pro čerpání z tohoto fondu musí schválit AS UK,
podmínky pro jeho čerpání ještě nebyly zveřejněny.
O slovo se přihlásil Tomáš Jan a upřesnil, že pravidla pro čerpání z fondu Mikuláš už byly
schváleny AS UK 27. 4. 2020. Daný dokument byl projednáván Ekonomickou komisí AS UK
a předsednictvem AS UK. Proti vystupoval prof. Jan Krejsek z Lékařské fakulty v Hradci
Králové.
Dotazy a odpovědi:
Dr. Hošťálková se dotazovala, zda bude otevřena kantýna i během zkouškového období
v červenci.
Ing. Vlčková tlumočila odpověď paní Orlovské, že pokud bude o provoz ze strany studentů
a zaměstnanců zájem, požadavku vyhoví.
Dr. Kudláčková položila otázku, z jakého důvodu nedojde k realizaci zabezpečení budov,
zda to jsou důvody ekonomické.
Ing. Vlčková sdělila, že většina pracovišť byla proti tomu převážně z ekonomických důvodů,
jelikož ve svých rozpočtech s daným podílem nepočítají. Dle vyjádření kompetentních osob
jednotlivých kateder se navíc nejedná o 100 % zabezpečení.
Dotazy na vedení fakulty:
Eliška Voříšková /místopředsedkyně senátu za studentský sbor/ požádala proděkany
prof. Štauda a prof. Nachtigala, aby rozeslali všem vyučujícím Opatření děkana 7/2019
ohledně podmínek vypisování zkoušek. Již byly zkoušky vypsány s neodloženým zápisem
a studenti tak měli nerovné podmínky pro zápis na vypsané předměty.
Dr. Šnejdrová položila dotaz, zda proběhne distanční forma státních závěrečných zkoušek
(SZZ) včetně obhajob hlavně u zahraničních studentů.
Prof. Štaud sdělil, že studenti ze Slovenska zasílají žádosti o potvrzení studia, aby se mohli
vrátit zpět do České republiky a nadále studovat na fakultě. Nicméně zatím toto nebylo
rozhodnuto, ale pravděpodobně SZZ distanční formou proběhnou.
Dr. Šnejdrová zmínila, že na Katedře farmaceutické technologie pracuje na diplomové práci
studentka z Dubaje a je nutné podle termínu SZZ naplánovat obhajobu DP.
Prof. Štaud sdělil, že zatím je oficiálně jeden požadavek od studenta na distanční SZZ. Termíny
prezenčních SZZ budou vypsány i na červenec 2020 a zajisté budou vypsány i na září 2020.
Pokud bude student trvat na distančním zkoušení SZZ, bude nutné toto akceptovat.
Tomáš Jan se dotázal, zda byla nějaká kompenzace za odpadnuté termíny na účasti na U3V.
Dr. Kudláčková sdělila, že v následující době v budoucnosti proběhne kompenzace.
Prof. Nachtigal dále řekl, že byly nahrány prezentace a poslány v PDF studentům k dispozici.
Zatím nejsou obdrženy žádné informace, že by se poškození studenti dožadovali kompenzace
náhrady.
Mgr. Matouš senátorům a přítomným sdělil, že s účinností od 1. 5. 2020 je v platnosti
Opatření rektora č. 15/2020, které specifikuje pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě
Karlově. Fakulty by měly u všech pracovníků uvést v pracovní smlouvě, zda se jedná o pozici
AP či nikoliv.
Prof. Šimůnek řekl, že se nejedná v zásadě o nic nového, než jak to měla fakulta nastavené
doposud. Jediný rozdíl je, že je umožněn širší výklad hlavně ke vzdělávací činnosti. Na FaF
se to týká lektorů, kteří vedou diplomové práce, kde je uvedeno, že vykonávají tvůrčí činnost.
Lektoři na Katedře tělesné výchovy (KTV) a Oddělení odborné jazykové přípravy žádnou tvůrčí

činnost nevykonávají. U Katedry tělesné výchovy ke změně nedojde, u Oddělení odborné
jazykové přípravy jsou řešeny u 3 pracovníků nové pracovní smlouvy, které jsou převáděny
na dobu neurčitou. Zde byla možnost přeřazení do AP, ale znamenalo by to, že by
systematicky museli dělat tvůrčí činnost. Na základě rozhovoru s vedoucí Oddělení odborné
jazykové přípravy Mgr. Katerovou bylo rozhodnuto, že se tímto směrem nepůjde. Do konce
září 2020 to však u všech ostatních pracovníků bude změněno.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za sdělení důležitých
informací, které jsou aktuální ke dni konání 25. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Informace z AS UK a komisí AS UK
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková udělila slovo zástupcům fakulty v AS UK.
Místopředsedkyně Eliška Voříšková /členka Studijní komise AS UK, Legislativní komise AS UK
a Petiční komise AS UK/ poděkovala za slovo a sdělila, že zasedání AS UK se v mezidobí
zasedání AS FaF nekonalo.
• Per rollam bylo hlasováno o rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 a o členech
vědecké rady CERGE (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium).
• Byly schvalovány vnitřní předpisy jednotlivých fakult.
• AS UK vyjádřil nesouhlas s veřejným hlasováním o vyjádření se k záměru jmenovat
kvestora UK. Hlasováno bude na následujícím zasedání AS UK 29. 5. 2020.
• 19. 5. 2020 v rámci Legislativní komise AS UK (LK AS UK) byly projednávány vnitřní
předpisy FaF UK (Statut Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Volební řád
Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové). Dokumenty byly
schváleny AS FaF UK na 24. zasedání, které se konalo 22. 4. 2020. K oběma vydala
LK AS FaF konsensuálně souhlasné stanovisko v souvislosti s legislativně technickými
opravami zaslané doc. Boháčem z Právnické fakulty. Stanovisko rektora univerzity
prof. Zimy k těmto dokumentům bylo předběžně kladné. V rámci diskuze se komise
pozastavila nad tím, proč jsou všichni AP automaticky kandidáti do komory
akademických pracovníků a jak to bude s kandidáty, kteří mají neslučitelnou funkci
s mandátem v AS. Předseda LK AS UK JUDr. Josef Staša poté polemizoval nad
důležitostí pro danou osobu mezi postem děkana vs. akademického senátora a tato
otázka zůstala nezodpovězená. Dokumenty by měly být projednávány na následujícím
zasedání AS UK 29. 5. 2020.
Následně předsedkyně senátu předala slovo zástupci akademické obce za FaF UK Tomáši
Janovi /předseda Petiční komise AS UK, člen Studijní komise AS UK a Ekonomické komise
AS UK/, který poděkoval za slovo.
• Studijní komise AS UK byla seznámena se zpracovanou zprávou ohledně hodnocení
výuky studenty. Na některých fakultách je zvykem reagovat písemnou formou na jejich
podněty.
• Etická komise Národohospodářské fakulty VŠE řešila kauzu ve věci plagiátorství
prof. Koláře, bývalého prorektora UK, která byla řešena na UK v roce 2019. Činnost
Ekonomické komise FF UK a Ekonomické komise AS UK byla přirovnána k politickým
a likvidačním procesům 50. a 70. let. Je možné, že ze strany UK budou provedeny další
možné právní kroky.

•

•

Opatření rektora č. 23/2020 Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku
spojeného se studiem v souvislosti s pandemií covid-19 – odpuštění od placení
poplatků studentům, kteří kvůli koronavirové pandemii museli o 6 měsíců prodloužit
studium. Opatření je ale slučitelné s mimořádným zákonem ohledně upouštění
poplatků studentům a může se stát, že někteří studenti budou mít upuštěné poplatky
za celý akademický rok 2019/2020.
Na komisích AS UK byla probírána novela SZŘ, v níž je pro naši fakultu nejdůležitější
změna ohledně 6. pokusu ústní zkoušky z povinného a povinně volitelného předmětu
(při opakovaném zápisu předmětu), který po vzoru nového SZŘ bude muset mít
podobu komisionálního zkoušení. U 3. pokusu státních zkoušek bude pověřený
zástupce děkana.

Dotazy a odpovědi:
Dr. Kudláčková položila dotaz, komu bude uznáváno odpuštění od placení poplatků.
Eliška Voříšková vysvětlila, že na možnost sčítání doby pro upuštění poplatků díky současné
podobě Opatření rektora upozornila Právnická fakulta. Hlavní problém je v terminologii, kdy
mimořádný zákon mluví o „stanovení“ (pouze 1x za celé studium), ale opatření rektora mluví
o „vyměření“ (lze i několikrát během studia). Na základě tohoto by bylo možné upuštění
od poplatků stanovit na základě zákona na dobu 6 měsíců a vyměřit na základě OR na další
dobu 6 měsíců. Nicméně Legislativní komise AS FaF UK na tuto problematiku na včerejším
zasedání upozornila a dále toto bude projednáváno i s prorektorkou pro studijní záležitosti
prof. Králíčkovou a dále na zítřejším odpoledním zasedání předsednictva AS UK.
Doc. Kučera sdělil, že v novém Volebním řádu, který bude pravděpodobně schválen AS UK
na zasedání 29. 5. 2020, je zavedena možnost elektronických voleb. V souvislosti s tímto
požádal děkana fakulty prof. Šimůnka, aby bylo oddělením CIT znovu prověřeno, zda by bylo
možné na naší fakultě elektronické volby uspořádat. Jelikož volební období AS FaF UK končí
v lednu 2021, na podzim 2020 bude nutné uspořádat volby na nové volebního období.
prof. Šimůnek: Hlavní problematika spočívá v udržení tajnosti voleb. V tomto způsobu voleb
by však neměla být viděna priorita a mělo by být úsilí takto důležité volby konat prezenčním
způsobem.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková poděkovala zástupcům Farmaceutické fakulty v AS UK
za sdělení důležitých informací.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.

5. Projednání vnitřních předpisů UK (Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené
se studiem), Dílčí změna Rigorózního řádu UK, Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu
UK)
Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)
(č. j. 113/2020, UKRUK/163434/2020-1)
Dílčí změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy
(č. j. 114/2020, UKRUK/163414/2020-1)
Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy
(č. j. 115/2020, UKRUK/163384/2020-1)
Termín odevzdání připomínek a stanovisek jednotlivých fakult k výše uvedeným návrhům

byl stanoven Legislativní komisí AS UK do 12. 6. 2020. Po konzultaci s předsedou LK AS FaF UK
Mgr. Matoušem rozhodlo předsednictvo AS FaF UK zařadit tyto dokumenty k projednání
na dnešním zasedání senátu.
Mgr. Matouš /předseda LK AS FaF UK/ informoval o následujících změnách:
– Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) – změny v jiných
výměrách poplatků za studium samoplátců na jiných fakultách UK.
– Dílčí změna rigorózního řádu UK – zahraniční student nemůže v rámci UK absolvovat
rigorózní řízení.
– Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK – při konání 3. nebo 6. pokusu ústní
zkoušky (při opakovaném zápisu předmětu) je nutné konat od ak. roku 2020/2021
zkoušku komisionální formou, byla zrušena podmínka lichého počtu členů
ve zkušebních komisích.
Předsedkyně senátu vyzvala senátory k hlasování o usnesení.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí předložené vnitřní předpisy UK (Dílčí změna Přílohy č. 2
Statutu UK (Poplatky spojené se studiem), Dílčí změna Rigorózního řádu UK, Dílčí změna
Studijního a zkušebního řádu UK) a nemá k předloženým dokumentům žádné připomínky.

6. Projednání návrhu nových podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021
v českém jazyce, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru
Návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021 v českém jazyce,
vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru do:
– magisterského studijnímu programu Farmacie v prezenční formě studia
– bakalářského studijnímu programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
v prezenční formě studia
Tento návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu do výše uvedených studijních programů
předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek, návrh zpracoval prof. Štaud, proděkan pro studijní
záležitosti a prof. Nachtigal, proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
a studium v angličtině. Návrh podmínek je přeložen v návaznosti na § 3 Zákona č. 188/Sb.
Ze strany LK AS FaF UK /předseda komise Mgr. Matouš/, byly k dokumentům vzneseny
a předloženy upřesňující dotazy a připomínky. Legislativní komise AS FaF UK považuje
dokument za legislativně přípustný. Rovněž své stanovisko k dokumentu vyjádřila Studijní
komise AS FaF UK /předseda komise doc. Kučera/, která na svém online zasedání 13. 5. 2020
dokument projednala a návrh doporučila ke schválení.
Prof. Štaud sdělil, že se společně se Studijní komisí AS FaF shodli, že je v tuto chvíli
komplikované uspořádat klasické přijímací řízení. Rovněž proběhla jednání a diskuze
s prorektorkou pro studijní záležitosti prof. Králíčkovou. Závěr je takový, že uchazeči, kteří
ještě nebyli přijati na základě podmínek přijímacích zkoušek přijatých AS FaF 19. 9. 2019,
budou osloveni a požádáni o dodání dokladů z vysvědčení. Jedná se o aritmetický průměr
z posledních 4 ročníků studia na střední škole. Následně děkan fakulty rozhodne o hranici
aritmetického průměru nutného pro přijetí.
Následně bylo předáno slovo předsedovi Legislativní komise AS FaF UK Mgr. Matoušovi, který
přečetl dotazy, které vzešly ze schůzky komise. Na dotazy odpovídal prof. Štaud, proděkan pro
studijní záležitosti.

–

–

–

–

–

Dodání katalogového listu (analogie katalogového listu) – katalogový list je obecný
termín? Není jej nutné blíže specifikovat?
prof. Štaud: Ředitelé středních škol katalogové listy již znají a umí s nimi pracovat, není
třeba další specifikace.
Fotokopie vysvědčení u uchazečů ze Slovenska – fakultě postačí obyčejná kopie
vysvědčení nebo je nutné dodat kopii úředně ověřenou? Mělo by to být specifikováno.
prof. Štaud: Není potřeba ověřená kopie vysvědčení, ale je třeba mít ověřené razítko
a podpis ředitele katalogových listů.
Jakým způsobem budou uchazeči se změnou podmínek přijetí obeznámeni? Bude
informace předána ve formě předkládané ke schválení (tj. pouze „nové podmínky“
vydané v souvislosti s covidem-19) nebo obdrží kompletní nové znění, tj. včetně
informací o podmínkách přijetí bez přijímacího řízení?
prof. Štaud: Změna bude představena v současné podobě, jako má předložený
dokument. Toto bude zveřejněno na webu fakulty, dále v SIS, také bude rozesláno
uchazečům mailem, kteří ještě nebyli přijati.
Byly podmínky posouzeny rektorem univerzity prof. Zimou dle Opatření rektora
č. 7/2019? (V podkladech pro přijímací řízení PharmSci je uvedeno, že tyto byly
rektorem odsouhlaseny v předloženém znění, proto analogicky by měly i tyto podmínky
být posouzeny).
Odpověď: U těchto podmínek nebude docházet ke kontrole RUK. RUK bude pouze
informován, jakmile bude dokument schválen senátem. Dále bude projednán
na rozšířeném kolegiu rektora 1. 6. 2020.
Jakým způsobem budou srovnány prospěchové průměry uchazečů z ČR/SR
a zahraničí? V mnohých státech jsou škály známkování odlišné (např. škála 0-20 bodů),
uchazeč má dle podmínek dodat hodnotící stupnici, nicméně v podmínkách není
specifikováno. Jakým způsobem bude přepočet na „český systém“ probíhat?
Odpověď: V ak. roce 2019/2020 máme mezi uchazeči asi 30 zahraničních studentů
včetně Namibie, Íránu, Řecka, Turecka, Egyptu, Ukrajiny a Ruska. Uchazeči byli vyzváni,
aby sami dodali tabulku ekvivalence, MŠMT podobné tabulky poskytuje, primárně jsou
pro evropské střední školy. Pokud toto student nedodá, řízení pozastavíme.

Dotaz:
Eliška Voříšková se dotazovala, kolik lidí bylo přihlášeno k přípravném kurzu.
Prof. Nachtigal odpověděl, že k přípravnému kurzu bylo přihlášeno celkem 40 uchazečů.
Předsedkyně senátu ukončila rozpravu a jelikož nebyly položeny již žádné dotazy, vyzvala
senátory k hlasování.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru, do magisterského studijního
programu Farmacie v prezenční formě studia a do bakalářského studijního programu
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia.

7. Projednání návrhu nových podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021
v anglickém jazyce, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru
Návrh předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek, návrh zpracoval prof. Nachtigal, proděkan pro
bakalářské a navazující studium a studium v angličtině. Senátorům byl předložen k projednání

návrh úpravy podmínek pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021 pro uchazeče
o studium v anglickém jazyce do navazujícího magisterského studijního programu
Farmaceutické vědy v prezenční formě studia. Prof. Nachtigal změny představil. Jedná
se o změnu počtu otázek pro současnou distanční podobu přijímacího řízení přes platformu
Skype, kterou vykonají současní 3 uchazeči. V původní variantě měl být test složen
ze 100 otázek, v současné situaci by to bylo uskutečnitelné.
Ze strany Legislativní komise AS FaF UK vzešly drobné legislativně-technické poznámky, které
byly přijaty.
Nebyly vzneseny žádné dotazy, a proto předsedkyně senátu vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil návrh úpravy podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021 do navazujícího magisterského studijního programu Farmaceutické vědy
v prezenční formě studia v anglickém jazyce.

8. Projednání Podmínek pro přijetí do bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/2022
Návrh předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek, návrh zpracoval prof. Štaud, proděkan pro
studijní záležitosti a prof. Nachtigal, proděkan pro bakalářské a navazující studium a studium
v angličtině. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu od ak. roku 2021/2022 do níže uvedených
programů akreditovaných v českém jazyce je předložen v souladu s čl. 3 odst. 3 Řádu
přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a to do:
– magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia
– bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
v prezenční a kombinované formě studia
– navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia
Proděkan pro studijní záležitosti prof. Štaud senátorům sdělil, že v rámci magisterského
studijního programu došlo ke změně, a to k navýšení průměru na 1,3.
Ze strany Legislativní komise AS FaF UK /předseda komise Mgr. Matouš/ vzešly drobné
legislativně-technické poznámky, které byly přijaty. Studijní komise AS FaF UK /předseda
komise doc. Kučera/ návrh projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko.
Dotaz a odpověď:
Dr. Babica položil dotaz, na jaké školy je mířena alternativa známky z farmakologie místo
biologie a chemie.
Prof. Štaud sdělil, že střední zdravotnické školy nemají ve 3. a 4. ročníku biologii a chemii,
ale právě farmakologii a nebylo by správné je kvůli tomu připravit o možnost přijetí
bez přijímacích zkoušek na základě průměru.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory po přečtení usnesení k hlasování.
Hlasování: 11-1-9 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2021/2022 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
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia. Zároveň

doporučuje jejich vložení do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy k posouzení
rektorem UK.

9. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019
Předsedkyně AS FaF UK předala slovo tajemnici fakulty Ing. Vlčkové. V úvodu svého
vystoupení tajemnice fakulty Ing. Vlčková seznámila senátory se strukturou členění Výroční
zprávy o hospodaření za rok 2019, která je dle jejich slov dána zákonem. Vysvětlila význam
vložení zpracovaných tabulek do zprávy a označila to za pozitivní krok, vedoucí k lepší
srozumitelnosti a přehlednosti. Předsedkyně senátu poděkovala za úvodní sdělení a požádala
tajemnici fakulty o zodpovězení dotazů, které vzešly ze schůzky Ekonomické komise
AS FaF UK /předsedkyně komise dr. Šnejdrová/, která projednala korespondenční formou
předložený dokument a doporučuje členům AS FaF UK hlasovat pro jeho schválení.
Otázky (EK AS FaF) směřující k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2019 se týkaly
např. vyčíslení meziročního vzrůstu finančních prostředků, důvodu relativně malého rozdílu
v průměrném platu profesorů a docentů, a více než dvojnásobného rozdílu průměrného platu
docentů a AP2 (odborný asistent), personální politiky fakulty, zajištění psychologických služeb
(DPP) pro studenty na FaF (kontaktní pracovník dr. Kudláčková), míry spokojenosti
či nespokojenosti s aktuálním počtem zahraničních studentů, hodnoty pozemků FaF v roce
2019, důvodu vzrůstu odpisů v roce 2019, výše nákladů a financování projektů Mephared 1
a M2.
Přesné znění položených otázek vzešlých ze schůzky Ekonomické komise AS FaF UK a odpovědí
na ně je uloženo v archivu AS FaF UK.
Dotaz a odpověď:
Senátor Mgr. Kostelanský se Ing. Vlčkové dotázal, proč dotace spojená se vzdělávací činností
v tabulce 5. má poskytnutých 11 mil. Kč a čerpaných 25 mil. Kč., když na vědu a výzkum bylo
dáno méně prostředků a čerpáno více a zda je možné tyto prostředky poskytnout na
vzdělávací činnost.
Ing. Vlčková sdělila, že vše má svá pravidla a pokud fakulta dostane nějaké prostředky
na určitou věc, musí je čerpat v souladu s rozhodnutím MŠMT. Tabulky jsou kontrolované
univerzitou s kladným hodnocením. Následně Ing. Vlčková požádala o zaslání dotazu
písemnou formou, aby na něj mohla konkrétně odpovědět.
Další dotazy nebyly ze strany senátorů položeny, proto vyzvala předsedkyně senátu
k hlasování o usnesení.
Hlasování: 19-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019.

10. Projednání Rozvahy příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na rok
Předsedkyně AS FaF UK předala slovo tajemnici fakulty Ing. Vlčkové, která řekla, že je
vycházeno z údajů, které jsou známy a jsme schopni odhadnout v danou chvíli, kdy je tento
dokument zpracováván. Pokud se budou některé částky měnit, Akademický senát FaF bude
vedením fakulty o změnách informován. Následně Ing. Vlčková přešla k zodpovězení dotazů,

které vzešly ze schůzky Ekonomické komise AS FaF UK /předsedkyně komise dr. Šnejdrová/,
která projednala korespondenční formou předložený dokument a doporučuje členům
AS FaF UK hlasovat pro jeho schválení.
– Je předpoklad poklesu prostředků získaných od samoplátců pouze o 4,5 mil. Kč.
reálný? Očekávali bychom daleko vyšší pokles.
Ing. Vlčková: Příjem od samoplátců je každoročně konzultován se studijním oddělením
a příslušným proděkanem. Výše rozpočtované částky vychází z předpokládaného
odhadu platících studentů a částky, které je převedena z časového rozlišení
předchozího roku. Na rok 2020 byly zpracovány dva návrhy, jeden více optimistický
a druhý více pesimistický. Z opatrnosti byl do rozpočtu přijat návrh, který počítá
vzhledem k současné koronavirové situaci s výpadkem studentů samoplátců, tedy více
pesimistický.
– Bylo by možné k tabulkám uvádět i hodnotu rozpočtovanou na rok předešlý?
Pro rok 2021 by byly znázorněny 3 sloupce (rozpočtováno 2020, skutečnost 2020,
rozpočet 2021). Podáno jako podnět pro příští roky.
Ing. Vlčková odpověděla, že to není problém, můžeme toto poskytnout, pokud bude
třeba i letos dodatečně.
Překlepy a poznámky drobného charakteru byly vzaty na vědomí a v dokumentu byly
opraveny. Místopředseda senátu doc. Kučera přidal poznámku, týkající se kvalitnějšího
provedení grafické úpravy excelových tabulek.
Přesné znění položených otázek vzešlých ze schůzky Ekonomické komise AS FaF UK je uloženo
ve složce v archivu AS FaF UK.
Hlasování: 19-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové na rok 2020.

11. Různé
•

Schválení zápisu z 24. zasedání AS FaF UK ze dne 22. 4. 2020.
Hlasování: 19-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 24. zasedání AS FaF UK konaného dne 22. 4. 2020.

•

Předseda Studijní komise AS FaF UK doc. Kučera obdržel rezignaci Jana Kubeše
na členství v komisi.

•

Termín 26. zasedání AS FaF UK byl stanoven na 24. 6. 2020 od 14.00 hodin. Vzhledem
k trvajícím vládním restrikcím ohledně koronavirové epidemie se místo konání
zasedání senátu specifikuje.

Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

25. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 16.20 hodin.

Zapsaly:

Renáta Zdanovcová
Eliška Voříšková

Ověřili :

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

V Hradci Králové 10. června 2020.

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 25. zasedání AS FaF UK dne 20. květen 2020
Usnesení 25-1:

AS FaF UK schválil program 25. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 25-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 25-3:

AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.

Usnesení 25-4:

AS FaF UK vzal na vědomí předložené vnitřní předpisy UK (Dílčí změna
Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem), Dílčí změna
Rigorózního řádu UK, Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK)
a nemá k předloženým dokumentům žádné připomínky.

Usnesení 25-5:

AS FaF UK schválil návrh nových podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií
koronaviru, do magisterského studijního programu Farmacie
v prezenční formě studia a do bakalářského studijního programu
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia.

Usnesení 25-6:

AS FaF UK schválil návrh úpravy podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2020/2021 do navazujícího magisterského
studijního programu Farmaceutické vědy v prezenční formě studia
v anglickém jazyce.

Usnesení 25-7:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2021/2022 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
Bioanalytická
laboratorní
diagnostika
ve zdravotnictví v prezenční formě studia. Zároveň doporučuje jejich
vložení do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy
k posouzení rektorem UK.

Usnesení 25-8:

AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019.

Usnesení 25-9:

AS FaF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2020.

Usnesení 25-10:

AS FaF UK schválil zápis z 24. zasedání AS konaného dne 22. 4. 2020.

Usnesení 25-11:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

