Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 20. zasedání konaného dne 22. ledna 2014 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu

Přítomni:

Ing. Cahlíková, Dr. Filipský, E. Gorbunovová, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula,
Mgr. Kratochvíl, Dr. Kudláčková, Mgr. Kuchařová, P. Matouš, Mgr. Pilařová,
dr. Siatka, Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, Dr. Škarydová, Dr. Šnejdrová,
Dr. Špulák, M. Štrofová, M. Voráčová

Hosté:

prof. Hrabálek, prof. Lázníček, doc. Polášek, doc. Šimůnek, Ing. Vlčková

Omluveni:

doc. Dušek, Dr. Jílek, Dr. R. Kučera, T. Kučera, Dr. Malý

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení děkana a proděkanů
4. Vyhlášení výsledku doplňovacích voleb do akademického senátu za část AS: akademičtí
pracovníci – Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv a Katedra sociální a klinické
farmacie
5. Doplnění členů senátu dle čl. 5. Volebního a jednacího řádu AS FaF – studentský sbor
6. Projednání návrhu na změnu Vnitřního předpisu Farmaceutické fakulty UK: změna Pravidel
pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
7. Projednání Podmínek vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky, získané v
ak.r.2012/2013
8. Volba místopředsedy AS FaF UK
9. Volby členů komisí AS FaF UK
10. Různé

Hlasování:

pro – proti – zdržel(a) se

1. Zahájení
20. zasedání AS FaF UK zahájil místopředseda P. Matouš ve 14 hod 04 min a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a termín jeho konání byl zveřejněn obvyklým způsobem.
Skrutátory zasedání byly navrženy M. Štrofová a M. Voráčová. Přijato bez připomínek.
Zapisovatelem zasedání byl navržen Dr. Filipský. Přijato bez připomínek.
Závěr: AS FaF UK určil M. Štrofovou a M. Voráčovou skrutátory a Dr. Filipského zapisovatelem 20.
zasedání AS FaF UK.
2. Schválení programu
I. Gottsteinová navrhla nový bod programu zasedání: Informace ze Dne otevřených dveří FaF
UK, jako 8. bod programu zasedání.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Závěr: AS FaF UK schválil program 20. zasedání AS FaF UK.
Schválený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení děkana a proděkanů
4. Vyhlášení výsledku doplňovacích voleb do akademického senátu za část AS:
akademičtí pracovníci – Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv a Katedra
sociální a klinické farmacie
5. Doplnění členů senátu dle čl. 5. Volebního a jednacího řádu AS FaF – studentský sbor
6. Projednání návrhu na změnu Vnitřního předpisu Farmaceutické fakulty UK: změna
Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
7. Projednání Podmínek vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky,
získané v ak.r.2012/2013
8. Informace ze Dne otevřených dveří FaF UK
9. Volba místopředsedy AS FaF UK
10. Volby členů komisí AS FaF UK
11. Různé
3. Vystoupení děkana a proděkanů
prof. Hrabálek
Informace o projektu REVIFAF: Otevření nové laboratoře hmotnostní spektrometrie vybavené
moderním hmotnostním spektrometrem za přítomnosti primátora Hradce Králové, krajské radní pro
oblast zdravotnictví a představitele UHK. Vybavení nové laboratoře bylo zakoupeno zejména
z finančních prostředků projektu REVIFAF a rovněž z finančních prostředků projektů, jejichž
řešitelem je prof. Solich.

Informace o projektu MEPHARED: Z důvodu technologických problémů dochází ke zpoždění
prací s rizikem předání stavby po smluvním termínu, tj. 30. 4. 2014. Dle stavební firmy
METROSTAV je reálnější termín 31. 5. 2014. Investor stavby bude trvat na dodržení smluvního
termínu předání stavby a v případě nedodržení tohoto termínu uplatní právo na smluvní sankce.
Informace ze zasedání představenstva ČLnK: V roce 2014 ČLnK prostřednictvím
studentských spolků finančně podpoří studenty obou farmaceutických fakult, kteří se budou účastnit
lékárenských praxí v zahraničí, celkovou částkou 100 tis. Kč (20 studentů, max. 5 tis. Kč/student), a
dále studenty, kteří se zúčastní mezinárodních kongresů, a studenty působící ve vedoucích funkcích
zahraničních organizací, celkovou částkou 150 tis. Kč.
Informace o současné podobě smlouvy s provozovatelkou fakultního bufetu: AS byl seznámen
s obsahem a podmínkami smlouvy. Smlouva s provozovatelkou bufetu pí Škeříkovou je uzavřena do
30. 6. 2014. Na základě (ne)spokojenosti bude smlouva prodloužena nebo ukončena.
V souvislosti s projektem REVIFAF je rovněž plánována rekonstrukce prostor bufetu.
Diskuse:
Dr. Cáhlíková: Jaké jsou možnosti využívání nového hmotnostního spektrofotometru
ostatními pracovišti na fakultě? prof. Hrabálek: Jedná se fakultní přístroj, který je určen pro potřeby
celé fakulty. Vhodná je domluva s laboratoří.
Mgr. Kratochvíl: Kdo je kontaktní osobou laboratoře? prof. Hrabálek: Kontaktní osobou je
doc. Nováková.
Na závěr vystoupení prof. Hrabálek poděkoval AS za spolupráci a popřál vše nejlepší do
nového roku.
Po vystoupení prof. Hrabálka předsedkyně AS Dr. Kudláčková poděkovala panu děkanovi a
pánům proděkanům za jejich přínos k rozvoji FaF UK. K poděkování se připojil také P. Matouš.
doc. Polášek
Informace o projektu Kréta: Uskutečnilo se jednání na rektorátě UK, kde byly připraveny
podklady ke smlouvě o smlouvě budoucí.
Diskuse:
Dr. Kudláčková se dotázala na bližší informace k dopisu od nového pana rektora Univerzity
Karlovy obsahující žádost o shrnutí názorů na PRVOUK, kariérní řád, mzdový předpis, priority
rozvoje fakulty, definování investičních potřeb fakulty v horizontu pěti až deseti let, atd. adresovaného
vedení FaF UK. Prof. Hrabalek: Odpověď na dopis bude zpracována zejména novým vedením FAF
UK. Dr. Kudláčková požádala o možnost seznámit AS s obsahem odpovědi panu rektorovi. Prof.
Hrabalek: Jakmile bude připravena odpověď, bude AS seznámen.
Dr. Špulák: Jaké bude personální obsazení postů proděkanů? doc. Šimůnek: Z formálních
důvodu bude sděleno na příštím zasedání AS. doc. Šimůnek zároveň požádal Dr. Kudláčkovou o
svolání zasedání AS FaF UK v únorovém termínu.

Ing. Vlčková doplila informaci o bufetu: V případě ukončení smlouvy budou osloveni
potenciální provozovatelé na základě referencí, popř. bude vypsáno výběrové řízení. Ing Vlčková
rovněž informovala o problémech s úklidem v reprezentativních prostorách fakulty. Tento problém
bude řešen výměnou zaměstnance.
4. Vyhlášení výsledku doplňovacích voleb do akademického senátu za část AS: akademičtí
pracovníci – Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv a Katedra sociální a klinické
farmacie
Dr. Koula
Informace o volbách do AS za část AS: akademičtí pracovníci: Katedra sociální a klinické
farmacie:
Volební komise: Dr. Kotlářová – předsedkyně, doc. Dohnal a Dr. Marešová
Kandidáti: Dr. Malý
Volba: celkový počet hlasovacích lístků: 7
počet platných hlasů: 6
Dr. Malý: 6 hlasů
Ve volbě byl zvolen Dr. Malý.
Dr. Špulák
Informace o volbách do AS za část AS: akademičtí pracovníci: Katedra farmaceutické chemie
a kontroly léčiv:
Volební komise: doc. Zimčík – předseda, Dr. Kučerová a Dr. P. Pilařová
Kandidáti: Dr. R. Kučera
Volba: celkový počet hlasovacích lístků: 14
počet platných hlasů: 13
Dr. R. Kučera: 13 hlasů
Ve volbě byl zvolen Dr. R. Kučera.
Závěr: Novými členy AS FaF UK – akademičtí pracovníci jsou Dr. Malý a Dr. R. Kučera.
5. Doplnění členů senátu dle čl. 5. Volebního a jednacího řádu AS FaF – studentský sbor
Dr. Kudláčková
Informace o doručení písemného prohlášení L. Höchtbergera, jímž se vzdává členství v AS
FaF UK. Na základě voleb do AS FaF UK - studentský sbor z 15. 10. 2013 byla dle Volebního a
jednacího řádu AS FaF UK oslovena 1. náhradnice E. Gorbunovová.
Závěr: Novým členem AS FaF UK – studentský sbor je E. Gorbunovová.
6. Projednání návrhu na změnu Vnitřního předpisu Farmaceutické fakulty UK: změna Pravidel
pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Mgr. Kratochvíl
Vyjádření legislativní komise AS FaF UK: Legislativní komise návrh na změnu Vnitřního
předpisu doporučila ke schválení.
doc. Šimůnek
Představení návrhu na změnu Vnitřního předpisu s přijatými pozměňovacími návrhy
legislativní komise.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Závěr: AS FaF UK schválil návrh na změnu Vnitřního předpisu Farmaceutické fakulty UK: změna
Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
7. Projednání Podmínek vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky, získané v
ak.r.2012/2013
prof. Lázníček
Představení dokumentu o podmínkách vyplácení a výši stipendia. Stipendium bude vyplaceno
celkem 107 studentům v jednorázové výši 11 tis. Kč/ak. rok do prospěchového průměru 1,37
v souladu se Stipendijním řádem UK.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Závěr: AS FaF UK schválil Podmínky vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky,
získané v ak.r.2012/2013.
8. Informace ze Dne otevřených dveří FaF UK
I. Gottsteinová
Dne otevřených dveří se zúčastnilo cca 400 osob. Na základě dat z dotazníků pro návštěvníky
byl Den otevřených dveří ohodnocen průměrnou známkou 1,56 a program na katedrách průměrnou
známkou 1,34. Návštěvníci oceňovali zejména úvodní přednášku a připravený program s pokusy na
katedrách. Diskuse:
M. Voráčová: Kolik respondentů vyplnilo dotazník? I. Gottsteinová: Cca 100 respondentů.
Prof. Hrabálek poděkoval studentům a studentskému sboru AS FaF UK za pomoc s organizací
Dne otevřených dveří. Studenti, kteří se podíleli na organizaci, obdrželi mimořádná stipendia.
9. Volba místopředsedy AS FaF UK
Volební komise: Mgr. Kratochvíl – předseda, Dr. Šnejdrová a Dr. Kudláčková. Přijato bez připomínek.
Kandidáti: Dr. Špulák
Volba: Volvy se zúčastnilo 10 voličů z 11 přítomných. 1 volič se zdržel hlasování.
Počet platných hlasů: 10
Souhlasilo: 8
Nesouhlasilo: 2

Závěr: Místopředsedou AS FaF UK - sboru zaměstnanců byl zvolen Dr Špulák. Volba proběhla v
souladu s Volebním a jednacím řádem AS FaF UK.
10. Volby členů komisí AS FaF UK
Dr. Kudláčková na úvod seznámila AS se složením komisí AS FaF UK.
Volební komise: Dr. Kudláčková – předsedkyně, Dr. Špulák a I. Gottsteinová. Přijato bez připomínek.
Legislatviní komise
Kandidáti: Dr. Filipský, doc. Macháček, P. Matouš
Volba: celkový počet možných voličů 19, dva voliči se zdrželi hlasování, celkový počet odevzdaných
hlasovacích lístků: 17
počet platných hlasů: 17
Dr. Filipský: 15 hlasů
doc. Macháček:15 hlasů
P. Matouš: 16 hlasů
Studijní komise
Kandidáti: E. Gorbunovová, Dr. Šnejdrová
Volba: celkový počet možných voličů 19, tři voliči se zdrželi hlasování, celkový počet odevzdaných
hlasovacích lístků: 16
počet platných hlasů: 15, jeden neplatný hlas
E. Gorbunovová: 14 hlasů
Dr. Šnejdrová: 14 hlasů
Ekonomická komise
Kandidáti: Mgr. Pilařová
Volba: celkový počet možných voličů 19, dva voliči se zdrželi hlasování, celkový počet odevzdaných
hlasovacích lístků: 17
Počet platných hlasů: 16, jeden neplatný hlas
Souhlasilo: 16
Závěr: Dr. Filipský, doc Macháček, P. Matouš byli zvoleni za členy legislativní komise. E.
Gorbunovová a Dr. Šnejdrová byly zvoleny za členky studijní komise. Mgr. Pilařová byla zvolena za
členku ekonomické komise. Volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FaF UK.
11. Různé
Dr. Kudláčková navrhla termín pro únorové zasedání AS FaF UK – 11. 2. 2014 od 10:00.
Přijato.
Dr. Kudláčková informovala o své účasti na plánovaném zasedání AS UK V Karolinu dne
24.1.2014 a přislíbila informovat členy AS FaF UK o programu a průběhu zasedání AS UK.
Dr. Kudláčková pověřila členy legislativní komise zvolením svého předsedy.

P. Matouš ukončil 20. zasedání AS FaF UK v 16:06.
Usnesení z 20. zasedání AS FaF UK konaného 20. listopadu 2013:
Usnesení 20-1: AS schvaluje návrh na změnu Vnitřního předpisu Farmaceutické fakulty UK: změna
Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (hlasování: 19 – 0 – 0)
Usnesení 20-2: AS schvaluje Podmínky vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky,
získané v ak.r.2012/2013 (hlasování: 19 – 0 – 0)

V Hradci Králové 30. 1. 2014
zapsal: Dr. Filipský
ověřila: Dr. Kudláčková

