Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 19. zasedání konaného dne 18. prosince 2013 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: Ing. Cahlíková, T. Filipský, L. Górecky, I. Gottsteinová, L. Höchtberger, Dr. Koula, Mgr.
Kratochvíl, T. Kučera, Dr. Kudláčková, Mgr. Kuchařová, P. Matouš, Mgr. Pilařová, Dr. Siatka,
Mgr. Szakošová, Dr. Škarydová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Štrofová M. Voráčová
Hosté: Prof. Hrabálek, Dr. Jílek, Prof. Lázníček, Doc. Polášek, Doc. Šimůnek, Doc. Trejtnar, Dr.
Kotlářová, Prof. Štaud, Prof. Solich, Prof. Wsól
Omluveni: Doc. Šatínský, Doc. Dušek
Navržený program:
1.

Zahájení (slavnostní přípitek), určení skrutátorů

2.

Schválení programu

3.

Poděkování bývalé místopředsedkyni AS a bývalému předsedovi AS za dlouholetou
práci v AS FaF UK

4.

Vystoupení děkana a proděkanů

5.

Vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu za část AS: akademičtí
pracovníci – Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv a Katedra sociální a klinické
farmacie

6.

Projednání návrhu dílčích Změn přílohy č. 6 Statutu UK, čj.238/2013

7.

Projednání Věcného rozkladu k žádosti o rozšíření akreditace studijního programu
Farmacie v angličtině na dislokované pracoviště v zahraničí (Héraklion, Řecko)

8.

Projednání Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012

9.

Informace ze zasedání AS UK z 6.12.2013 v Praze

10. Různé

1. Zahájení (slavnostní přípitek), určení skrutátorů
Zasedání zahájila Dr. Kudláčková ve 14 hod 20 min. Předsedající se omluvila za zpožděné
zahájení zasedání, poděkovala všem členům AS za jejich činnost v letošním kalendářním
roce a zároveň všem popřála příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku.
Skrutátory pro 19. zasedání AS FaF UK byly navrženy M. Štrofová a M. Voráčová. Nikdo
nebyl proti.

Závěr: AS určil M. Štrofovou a M. Voráčovou skrutátory.

2. Schválení programu
Hlasováním byl schválen program zasedání se změnou v pořadu projednání bodů č. 8 a 9.
(Projednání Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012 a Informace ze zasedání AS UK
z 6.12.2013 v Praze).
T. Kučera vznesl dotaz, zda bude volba nového místopředsedy AS odložena na nejbližší
zasedání.
Závěr: Volba místopředsedy AS byla odložena na následující zasedání.

3. Poděkování bývalé místopředsedkyni AS a bývalému předsedovi AS za dlouholetou práci
v AS FaF UK
Dr. Kudláčková poděkovala Dr. Kotlářové a Doc. Trejtnarovi za jejich dlouholetou a
obětavou práci v AS FaF UK. K poděkování se přidali i Prof. Hrabálek a P. Matouš.

4. Vystoupení děkana a proděkanů
Děkan Fakulty Prof. Hrabálek:
Všechny projekty realizované na FaF běží dle plánů.
Prof. Hrabálek popřál prožití krásných Vánoc a vše nejlepší do nového roku.
Doc. Šimůnek:
Informace ze zasedání Vědecké Rady FaF UK – na zasedání VR dne 10. prosince 2013 byly
jednohlasně schváleny návrhy akreditace doktorských studijních programů oborů Klinická
a sociální farmacie a Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek. Příští rok budou
předloženy před Akreditační komisi.

5. Vyhlášení doplňovacích voleb do akademického senátu za část AS: akademičtí pracovníci
– Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv a Katedra sociální a klinické farmacie
AS vyhlásil doplňovací volby do AS (část AS – akademičtí pracovníci) za kolegy Dr.
Kopeckého a Dr. Kotlářovou.
Závěr: Dr. Špulák byl pověřen organizací doplňovacích voleb na Katedře farmaceutické
chemie a kontroly léčiv.
Dr. Koula byl pověřen organizací doplňovacích voleb na Katedře klinické a sociální farmacie.

6. Projednání návrhu dílčích Změn přílohy č. 6 Statutu UK, čj.238/2013
T. Kučera (legislativní komise) shrnul důležité informace o této dílčí Změně Statutu UK a
oznámil, že legislativní komise shledala návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK v pořádku.
Závěr: AS vyjádřil souhlas s návrhem dílčí Změny přílohy č.6 Statutu UK, čj.238/2013.

7. Projednání Věcného rozkladu k žádosti o rozšíření akreditace studijního programu
Farmacie v angličtině na dislokované pracoviště v zahraničí (Héraklion, Řecko)
Doc. Polášek:
Požádal AS FaF UK k vyjádření se o této žádosti. Pro předložení akreditační komisi je nutné,
aby žádost byla schválena Vědeckou radou fakulty (žádost schválena) a projednána AS.
Dotazy:
Dr. Kudláčková: ujistila se, že se jedná teprve o 1. krok nutný k podání žádosti o akreditaci,
a dále upozornila, že akreditovat ještě neznamená uskutečnit.
Dr. Špulák: dotaz na právo veta fakulty – v jaké situaci by se využilo a realizovatelnost
studia v příštím akademickém roce; odpověděl Doc. Polášek – právo veta by bylo využito
v případě nesplnění termínů vybudování a zařízení potřebných prostor; řecká strana chce,
aby studium začalo již v příštím akademickém roce (záleží na dobudování potřebných
prostor).
Dr. Kudláčková: kdy se budou řešit konkrétní detaily – termíny, platby a průběh zkoušek,
úprava rozvrhu; odpověděl Doc. Polášek – zkoušky budou realizovány ve zkouškovém
období (pokud možno co nejvíce písemně), přednášky by byly přenášeny audiovizuálně z ČR
(1. týden , do Řecka by se jezdilo jen na výuku seminářů / praktik (2. týden); Prof. Hrabálek
– úprava rozvrhu by se týkala pouze výuky zahraničních studentů v ČR.
Mgr. Pilařová: jak bude řešena výuka předmětů Sociální farmacie, Lékárenství a
organizace Odborné praxe (zda bude přizpůsobena řeckým poměrům); odpověděl doc.
Polášek – v současnosti není nutné řešit (předměty by se realizovali až ve vyšších ročnících
studia)
Doc. Polášek: řecká strana uzavře smlouvu s dalšími subjekty (pomůžou s výukou, zajistí
doučování studentů); některé předměty nebudou realizovány – čeština, latina (v současné
době v řešení)
Závěr: AS vyjádřil souhlas.

8. Informace ze zasedání AS UK z 6.12.2013 v Praze
Dr. Kudláčková informovala členy AS FaF UK o posledním zasedání AS UK. Byly
projednávány následující věci: Schválení rozpočtů rámcových programů; informace o
schválení programu ERASMUS PLUS; Ministerstvo průmyslu vypracovalo metodiku
hodnocení výzkumných výsledků, která vrací současný stav o 8 let zpět; Rektor UK bude mít
schůzku u Prezidenta ČR z důvodu neuskutečněných jmenování profesorů; pojišťovna
neuhradí zcela škodu na majetku UK (výbuch s následným poškozením budovy FSV) – dr.
Kudláčková poprosila vedení fakulty o zkontrolování pojistných smluv na FaF.
Dále byl AS informován, že AS UK schválil směnu pozemků FaF UK a společností HP Allians;
Prof. Hrabálek upozornil, že správní rada ještě směnu neschválila, a tak hrozí, že bude nutné
v následujícím roce znovu tuto směnu projednávat.

9. Projednání Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012
Ing. Vlčková: informovala AS o důvodech přesunu částky 436 tis. Kč do Fondu rozvoje
investičních prostředků.
Dotazy:
Dr. Kudláčková: reprodukovala dotaz, zda je možné přesunout peníze do jiných fondů (Fond
rezervní, Fond odměn), případně převést zlomek částky; odpověděla paní Tajemnice –
vzhledem k velikosti částky (malý obnos) by přesun peněz do těchto fondů nebyl racionální.
T. Kučera: kdo rozhoduje o tomto přesunu – odpověděla paní Tajemnice a Děkan fakulty –
dle pověření rektora rozhoduje o přesunu peněz děkan fakulty.
Závěr: AS vyjádřil souhlas

10. Různé
Dr. Špulák: zdůraznil, že by AS měl nadále usilovat o vlastní formu rozpočtu.
Dr. Kudláčková: navrhla termíny pro následující zasedání AS v příštím roce: 22.1.2014,
19.3.2014, 23.4.2013, 21.5.2014, 18.6.2014 (tradičně ve středu 14:00 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.
Dr. Kudláčková: navrhla určení skupiny senátorů, kteří by pomáhali s pořizováním zápisu ze
zasedání. Pro následující období byli zapisovateli určeni Dr. Filipský, L. Górecki a I.
Gottsteinová.
Dr. Šnejdrová: požádala předsedkyni AS Dr. Kudláčkovou o zjištění informací o současné
podobě smlouvy s provozovatelkou fakultního bufetu.

Složení komisí AS FaF UK: Do legislativní komise byli navrženi Dr. Filipský (souhlasil), P.
Matouš (souhlasil). Do ekonomické komise byla navržena Mgr. Pilařová (souhlasila). Do
studijní komise byla navržena Dr. Šnejdrová (souhlasila). Hlasování o nových členech komisí
AS FaF UK proběhne na následujícím zasedání AS.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 15:50 hodin

Usnesení z 19. zasedání AS FaF UK konaného 18. prosince 2013
Usnesení 19-1: AS schvaluje Návrh programu zasedání AS se změnou v pořadí projednání
bodů č. 8 a 9. (Hlasování – jednomyslně)
Usnesení 19-2: AS vyjádřil souhlas s návrhem dílčí Změny přílohy č.6 Statutu UK,
čj.238/2013.
Usnesení 19-3: AS vyjádřil souhlas s Návrhem o rozšíření akreditace studijního programu
Farmacie v angličtině na dislokované pracoviště v zahraničí (Héraklion, Řecko). (Hlasování –
13 pro, 6 se zdrželo hlasování).
Usnesení 19-4: AS vyjádřil souhlas s Rozdělením výsledku hospodaření za rok 2012.
(Hlasování – 1 se zdržel hlasování).
Usnesení 19-5: AS stanovil termíny následujících zasedání AS FaF UK: 22. ledna 2014, 19.
března 2014, 23. dubna 2014, 21. května 2014 a 18. června 2014 (vždy od 14 hod v zasedací
místnosti děkanátu).

V Hradci Králové 20.12.13

zapsal: P. Matouš

ověřila: dr. Kudláčková

