Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 12. zasedání konaného dne 20. 6. 2007
Přítomni: K. Hrušková, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková, dr. Kastner, dr. Kotlářová,
ing. Kubíček, dr. Siatka, dr. Šimůnek, doc. Trejtnar, dr. Vávrová, doc. Zatloukal,
F. Zemek
Hosté: prof. Dršata, prof. Lázníček, prof. Pour, ing. Šlamborová
Omluveni: J. Ćwierz, mgr. Křoustek, P. Los, mgr. Spáčil, dr. Šatínský, I. Šenitková,
K. Škrášková, V. Šumpichová, mgr. Valášková
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2006
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2006
5. Projednání Zřízení věcného břemene na kanalizaci pod Zahradou léčivých rostlin
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 13.35 hod., hlasováním byl přijat
navržený program. Zasedání bylo ukončeno ve 14.10 hod.
2. Vystoupení proděkanů
Prof. Lázníček informoval o přijímacích pohovorech. Letos se jich zúčastnilo pro stud.
program Farmacie celkem 655 uchazečů (což je o třetinu méně než před dvěma roky), z nichž
bude přijato více než 50 %. Ve stud. programu Zdravotnická bioanalytika se dostavilo ke
zkouškám 112 uchazečů. Dále proděkan stručně představil připravované změny v přijímacích
pohovorech (návrh na zavedení testu všeobecných studijních předpokladů). Porada na
rektorátu k nim bude až 26.6., proto AS bude schvalovat Podmínky pro přijetí ke studiu na
rok 2008/09 teprve v září 2007.
Prof. Dršata podal informaci o oficiálním dopisu odeslaném na Ministerstvo zdravotnictví
ohledně zpětného uznávání Zdrav. bioanalytiky jako zdravotnického povolání.
Dotazy: F: Zemek – jakou váhu bude mít test studijních předpokladů (zodpověděl prof.
Lázníček); dr. Jílek – zda bude na severní budově klimatizace (ing. Šlamborová – nebude).
3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2006
Ing. Šlamborová předložila (s omluvou za zpoždění) Výroční zprávu o hospodaření za rok
2006. Předseda ekonomické komise doc. Trejtnar podal vyjádření ek. komise s následujícími
dotazy: Jak je plánována tendence ve vývoji dluhu fakulty? Jak se řeší situace při překročení
rozpočtu kateder? (Oba dotazy byly uspokojivě objasněny; je tolerováno asi 10% překročení,
jinak jsou finance strženy z letošního objemu). Po krátké rozpravě proběhlo hlasování.
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2006
Prof. Lázníček předložil návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2006. V rozpravě vystoupili
dr. Karlíčková (způsob rozlišení publikací – učebnice VŠ x příručka x monografie), doc.
Trejtnar (jaké jsou kompenzace pro katedry, které nemají výzkumný záměr) a dr. Kotlářová.
Poté se uskutečnilo hlasování.
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5. Projednání Zřízení věcného břemene na kanalizaci pod Zahradou léčivých rostlin
Návrh byl představen ing. Šlamborovou ve formě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi UK v Praze a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
V rozpravě ing. Šlamborová zodpověděla veškeré položené dotazy členů AS.
6. Různé
Byl dohodnut termín příštího zasedání AS.
Ing. Kubíček informoval ze zasedání AS UK o připravované depuraci vnitřních předpisů
jednotlivých fakult.
Usnesení:
Usnesení 12-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 12-2: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
Usnesení 12-3: AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2006. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 12-4: AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2006. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 12-5: AS projednal návrh na Zřízení věcného břemene na kanalizaci pod
Zahradou léčivých rostlin bez zásadních připomínek.
Usnesení 12-6: Příští zasedání AS se koná dne 12. 9. 2007.
V Hradci Králové dne 24.6.2007
Zapsala: dr. Karlíčková
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Ověřila: dr. Kotlářová

