Akademický senát
V Hradci Králové dne 19. ledna 2018

Zápis z 33. zasedání Akademického senátu
konaného 13. 12. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni:, Mgr. Matouš Petr, dr. Babica Jan, doc. Cahlíková Lucie, doc. Šatínský Dalibor, dr.
Šnejdrová Eva, dr. Červený Lukáš, dr. Roh Jaroslav, dr. Malý Josef, dr. Siatka Tomáš, Mgr.
Szakošová Iveta, Mgr. Macháček Miloslav, Bc. Keresteš Ondřej, Domecký Petr, Vu Hong Dieu,
Kunrt Josef, Voříšková Eliška

Vedení fakulty: doc. Šimůnek Tomáš, prof. Štaud František, pro. Solich Petr, Ing. Vlčková
Lenka

Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta

Omluveni: doc. Trejtnar František, dr. Kudláčková Zděnka, doc. Kučera Radim, dr. Kuchařová
Monika, Pospíšilová Markéta, Chladová Pavlína, Mgr. Azar Malek

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Nominace delegáta za FaF UK do sněmu RVŠ
Projednání smlouvy o nájmu kantýny v areálu Univerzity Karlovy Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203
6. Různé

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

1. Zahájení
Místopředseda Mgr. Matouš zahájil 33. zasedání Akademického senátu (AS) ve 14.00 hodin.
Na úvod přivítal vedení fakulty, senátory a určil skrutátory pro zasedání, senátorku Vu Hong
Dieu a senátora Kunrta Josefa. Zároveň představil nově zvolenou senátorku za studentský
sbor Voříškovou Elišku, zvolenou v doplňujících volbách do AS FaF UK, které proběhly 13. 11.
2017.

2. Schválení programu
Místopředseda AS seznámil senátory s předloženým programem zasedání. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto vyzval členy k hlasování o jeho
schválení.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený program 33. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Projektová dokumentace pro projekt Mephared 2 (veřejná zakázka) je ve fázi
hodnocení, výsledek veřejných zakázek bude zveřejněn v lednu 2018, dále probíhají
jednání na MŠMT, s městem HK a krajem.
 Garant stavby projektu Mephared 2 – na pozici vybrána Ing. arch. Malá Ludmila.
 Adventní koncert FaF UK – 19. 12. 2017 v chrámu Svatého Ducha, vystoupí V. Uhlíř
(varhany) a K. Houdek (trubka). Všichni jsou srdečně zváni.
 GA ČR – Fakulta získala na období 2018-2020 celkem 5 nových standardních grantů +
1 juniorský grant + 1 grant, na kterém se FaF podílí. Hodnoceno jako velký úspěch.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Hodnocení výuky na FaF – 14. 12. 2017 odeslána na rektorát UK zpráva o průběhu
hodnocení výuky studenty.
 Ukončení hodnocení výuky studenty na FaF za akademický rok 2016/2017 – 20. 12.
2017. Vyhodnocení ankety – koncem ledna 2018. Pro studenty prvního ročníku je
plánována anketa během března 2018.
 Akreditace – Akreditace studijních programů Farmacie – informace k akreditacím
prezentovány na semináři v listopadu (vyplňování formulářů, žádosti o akreditaci),
žádost musí být podána na MZČR v lednu 2018 (platnost končí 2019). Apel na garanty
předmětů ZBIO (Bc.) a Farmacie (Mgr.) nejpozději do 21. 12. 2017 vyplnit akreditační
databázi.
 Vyhlášena období SZZK v akademickém roce 2017/2018.
 Stipendium za sportovní výsledky – podání žádosti o přiznání sportovního stipendia se
týká studentů magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří
dosáhli mimořádných sportovních výsledků během roku 2017 na celostátní nebo

mezinárodní úrovni. Na základě zhodnocení žádosti komisí dojde k jejich rozdělení.
Žádosti o stipendium je možné podávat do konce ledna.
Otázka:
Mgr. Matouš: Položena otázka ohledně stanovení výše studijních stipendií za ak. rok
2016/2017, která by měla být stanovena koncem roku 2017, a termínu předložení tohoto
opatření AS FaF UK?
Odpověď: K výpočtu výše stipendií došlo k výrazné změně. Studijní a sportovní stipendia
budou společně zpracována a podklady předloženy AS na nejbližším zasedání.

prof. Solich:
 STARSS – 4. – 5. 12. 2017 se konala konference zaměřená na separační vědy (prof. P.
Solich, garant projektu STARSS, prof. F. Švec, excelentní zahraniční odborník, pozváni
4 zahraniční přednášející).
 Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV:
Projekt navýšen o 21 bodů (z 444 bodů na 465 z 500 možných bodů). Prozatím
zveřejněno prvních 15 úspěšných projektů, které budou financovány, FaF UK se
pohybuje kolem 17 místa (velká šance pro přiznání financování).
 Podpora rozvoje studijního prostředí na vysokých školách – tzv. Rychlovýzva (pro FaF
UK částka 21 800 tis. Kč). Osloveny jednotlivé katedry o sepsání požadavků k této
výzvě, vypsána veřejná soutěž na zpracovatelskou firmu.
Otázka:
dr. Šnejdrová: V jakých oblastech se mohou prostředky z projektu „Rychlovýzva“ využívat?
Neuvažuje se o pořízení elektronické verze (ideálně dostupné na intranetu) Evropského nebo
Českého lékopisu?
prof. Solich: Zvážíme tuto možnost. Prostředky jsou určeny výhradně na výuku (výukové
podklady, elektronické knihy, počítačová technika atd).

Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 VERSO – Elektronická spisová služba (ESS).
 Nastavení procesů DNS (dynamický nákupní systém) – centralizování procesů pro
celou fakultu; příprava prostorů pro centrální sklad.
 Benefit – stravenky v papírové formě budou postupně nahrazeny během roku 2018
elektronickou stravenkovou kartou, úhrada bude provedena srážkou ze mzdy.
doc. Šatínský: Zda je možno převést nevyčerpanou řádnou dovolenou do dalšího kalendářního
roku?
Ing. Vlčková: Čerpání řádných dovolených zaměstnanců se řídí Příkazem děkana č. 2/2017.
Pokud zaměstnanci nastanou pádné důvody (delší pracovní neschopnost, ošetřování dítěte
do 10 let, karanténa, mateřská a rodičovská dovolená), může zaměstnanec zažádat děkana
fakulty o převod nevyčerpané dovolené do následujícího roku.
Další dotazy k vedení fakulty nebyly podány.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Mgr. Matouš položil vedení fakulty na 32. zasedání tyto otázky, na které bylo následně
písemně podrobně odpovězeno: Přesné znění otázek a odpovědí je uloženo v archivu AS u
sekretářky AS.
 Ke kterému datu bude připravena tištěná forma Karolínky pro ak. rok 2017/2018?
Karolinka bude zveřejněna v pdf formátu na intranetu fakulty; je počítáno i s tištěnou
formou v minimálním nákladu.
 Postery – problém s dodacími listy a předáním vyhotoveného materiálu.
Dodavatel byl písemně upozorněn na uvedené nedostatky a vyzván k dodržování
smluvního ujednání.
 Fakultní parkoviště za závorou – bude umožněn přístupu i pro PGS?
V současné době není parkoviště plně využito – prozatím jej mohou používat i PGS; do
budoucna (po zpoplatnění parkovacích míst v ul. Heyrovského) však bude nutné
stanovit priority obsazení parkovacích míst.
 Provozní doba budov FaF UK A. Heyrovského – příkaz děkana 4/2015, dodržování
provozního řádu, provozní doba 6 – 24 hodin (po 23. hodině se nedalo dostat na kartu
z budovy).
Obhlídka budovy bude nyní probíhat po 24. hodině, kartu bude možné používat od 19
do 24 hodin k přístupu do / z budovy.
Upozornění na bod III. odst. 2 Příkazu děkana č. 4/2015, kdy zaměstnanci a ostatní
držitelé ID karty, kteří se v budově vyskytují po 19. hodině., jsou povinni oznámit svou
přítomnost vrátnému. Bohužel toto je, podle informace vrátných, ze strany
zaměstnanců většinou opomíjeno. Dovoluji si upozornit, že tento bod byl vložen do
tohoto dokumentu, zejména proto, aby byla chráněna bezpečnost zaměstnanců a
ostatních osob, jež jsou přítomni na fakultě v době jejího minimálního provozu.

4. Nominace delegáta za FaF UK do sněmu Rady vysokých škol
Místopředseda AS Mgr. Matouš představil kandidáta nominovaného za FaF UK do sněmu RVŠ
doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. Pan docent se z pracovních důvodů ze zasedání AS
omluvil. Poté místopředseda vyzval senátory k hlasování o složení komise pro zjištění výsledků
tajného hlasování (o osobách se senát vyjadřuje a usnáší prostřednictvím tajného hlasování)
a zopakoval pravidla průběhu hlasování. Otevřel rozpravu, během které nebyly žádné dotazy
ani připomínky.
Hlasování: 13-0-3
Závěr: Komise pro zjištění výsledků tajného hlasování byla ustanovena v tomto složení:
dr. Červený Lukáš, dr. Roh Jaroslav a Mgr. Matouš Petr.
Slova se ujal předseda komise Mgr. Matouš, který zahájil tajné hlasování (senátoři byli
jednotlivě vyzýváni k hlasování, každému byl předán hlasovací lístek).
Výsledek hlasování:

Vydáno 16 hlasovacích lístků
Odevzdáno 16 hlasovacích lístků
Pro zvolení nominovaného kandidáta 16
Proti zvolení 0
Zdržel se 0

Komise pro zjištění výsledků tajného hlasování shledala, že tajné hlasování proběhlo v souladu
s Jednacím řádem AS FaF UK. Na základě výše uvedených výsledků hlasování AS FaF UK
nominoval
doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc.
delegátem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK do sněmu Rady vysokých škol.
Závěr: AS FaF UK nominoval doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. delegátem Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové UK do sněmu Rady vysokých škol.

5. Projednání smlouvy o nájmu kantýny v areálu Univerzity Karlovy Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203
Senátorům byl předložen návrh smlouvy o nájmu prostor k provozování kantýny v budově FaF
UK A: Heyrovského na dobu 1 roku s paní M. Orlovskou. Vyjádřena spokojenost (viz anketa).
Připomínky ze strany senátorů k návrhu smlouvy o pronájmu prostor pro provozování kantýny
nebyly.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal pronájem kantýny v budově Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové, Akademika Heyrovského 1203 a souhlasí s uzavřením smlouvy s paní M. Orlovskou.

6. Různé


Schválení zápisu z 32. zasedání AS FaF UK.

Hlasování: 14-0-2
Závěr: AS FaF UK schválil Zápis z 32. zasedání senátu konaného dne 9. listopadu 2017.



Datum dalšího zasedání AS FaF UK stanoven na 17. 1. 2018 (středa). Zasedání senátu
bude mimofakultní, místo konání a čas předsedkyně dr. Kudláčková upřesní.
Termín únorového zasedání je určen na 7. 2. 2018 (středa), místo konání zasedací
místnost děkanátu.

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

Místopředseda Mgr. Matouš ukončil 33. zasedání Akademického senátu (AS) v 15.00 hodin.

Zapsala:

Renáta Zdanovcová

Ověřili:

Mgr. Petr Matouš

V Hradci Králové dne 8. 1. 2018

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 33. zasedání AS FaF UK dne 13. prosince 2017

Usnesení 33-1: AS FaF UK schválil program 33. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 14-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 33-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 33-3: AS FaF UK nominoval doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. delegátem
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK do sněmu Rady vysokých škol.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 33-4: AS FaF UK AS FaF UK projednal pronájem kantýny v budově Farmaceutické
fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203 a souhlasí s uzavřením smlouvy
s paní Monikou Orlovskou.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 33-5: AS FaF UK schválil Zápis z 32. zasedání senátu konaného dne 9. listopadu 2017.
Hlasování: 14-0-2

Usnesení 33-6: AS FaF UK ustavil data příštích zasedání na 17. 1. 2018 a 7. 2. 2018.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 33-7: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

