Akademický senát
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze

Zápis z 25. zasedání konaného dne 18. června 2014 od 14:00 hodin
v seminární místnosti ZLR

Přítomni: K. Breiterová, Ing. Cahlíková, Dr. Filipský, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula,
Mgr. Kratochvíl, Dr. Kučera, Dr. Kudláčková, P. Matouš, Mgr. Pilařová, dr. Siatka, Mgr.
Szakošová, Dr. Škarydová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, V. Skalická, M. Voráčová
Hosté: doc. Nachtigal, doc. Šimůnek, prof. Wsól, prof. Štaud, Ing. Vlčková, M. Štrofová, M.
Šimek
Omluveni: prof. Hrabálek, doc. Šatínský, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, E. Gorbunovová

Navržený program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení děkana a proděkanů
4. Projednání připomínek k pracovní verzi projektu „Kréta“
5. Projednání svěření výkonu správy majetku nemovitostí (katastrální území HK 1907, Třebeš
170/1, Třebeš 170/3, Třebeš 201/35, Malšovice 1376/3)
6. Zpráva z výjezdního zasedání AS UK v Hradci Králové
7. Různé

Hlasování: pro – proti – zdržel(a) se
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1. ZAHÁJENÍ
-

Místopředseda AS FaF UK Petr Matouš zahájil zasedání ve 14.05
Přítomno 18 členů AS
Místopředseda přivítal novou členku AS FaF Veroniku Skalickou, která
nastoupila na uvolněnou pozici senátorky (zvolena v řádných volbách jako
náhradník) po rezignaci studentky Marcely Štrofové (ukončení studia)

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
-

Návrh o záměně bodů 4 a 5
Hlasování o změněně programu: 18 - 0 - 0
Schválený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení děkana a proděkanů
4. Projednání svěření výkonu správy majetku nemovitostí (katastrální
území HK 1907, Třebeš 170/1, Třebeš 170/3, Třebeš 201/35, Malšovice
1376/3)
5. Projednání připomínek k pracovní verzi projektu „Kréta“
6. Zpráva z výjezdního zasedání AS UK v Hradci Králové
7. Různé

3. VYSTOUPENÍ DĚKANA A PRODĚKANŮ
A) DOC. ŠIMŮNEK
o Jmenování PharmDr. Ivy Boušové, Ph.D. docentkou
o Jmenování Doc. PhrarmDr. Petra Pávka, Ph.D. profesorem
o MEPHARED
 Stavební práce probíhají v termínu
 24.6.2014 bude vyhodnoceno výběrové řízení na vnitřní
vybavení
 Nejzazší termín dokončení by měl být prosinec roku 2014
o REVIFAF
 Probíhají stavební práce na úpravě koridoru
 Ve 2. polovině července bude probíhat výměna hlavních
rozvodů na fakultě, severní budova bude mimo provoz po
dobu 14 dnů a jižní budova týden
 Klimatizace se bude dokončovat až během října
o Dostavba Kampusu – jednání s lékařskou fakultou o vytvoření
projektového záměru
o Výběrová řízení na vedoucí kateder
 KAOCH: Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 KFBE: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 KACH: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
 KBV: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
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KSFK: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
KTV: Mgr. Jindřich Křoustek
ÚVT: Ing. Ladislav Rudišar
Botanická zahrada léčivých rostlin: Ing. Chlebková
České farmaceutické muzeum: Mgr. Ladislava Valášková,
Ph.D.
KBFCH: nikdo nebyl vybrán, vedením pověřen Ing.
Vladimír Kubíček, CSc.

B) PROF. ŠTAUD
o Vědecká rada: 10.6.2014 byly projednány a schváleny nové studijní
plány
o Přijímacího řízení se zúčastnilo 690 lidí, 30 lidí požádalo o odložení
přijímacích zkoušek
o 19.6.2014 proběhne zápis do 1. ročníku studentů přijatých bez
přijímací zkoušky
o 30.5.2014 proběhlo veřejné setkání vedení fakulty s členy
akademické obce
o Představa o budoucích přijímacích zkouškách
 Stejné jako doposud
 Bez PZk – prospěch do 1,1 a v posledních 2 letech
absoloval uchazeč BIO, CH, F a nejhůře z těchto předmětů
dostal 2
 Navíc možnost přiřadit i SCIO testy a Obecné studijní
předpoklady zaměřené na BIO, CH
Dotazy: Dr. Kudláčková, Dr. Špulák, M. Voráčová, Mgr. Kratochvíl, Dr.
Šnejdrová
Odpovědi prof. Štaud: kapacitní limit v rámci přijímacího řízení nebude
stanoven; je třeba vycházet z předpokladu, kolik studentů se zapsalo
v minulých letech; k otázce velkého podílu studentů ze Slovenska – (na
UK činí tento podíl 7% studentů, FaF UK 27%), rektor UK se vyjádřil
pochvalně směrem k Farmaceutické fakultě a označil fakultu za vzorovou
v tom smyslu, že na fakultě studují studenti z různých regionů, což je
trendem a cílem všech fakult UK.
C) PROF. WSÓL
o Vědecká rada
 Proběhlo jmenovací řízení Doc. PharmDr. Milana Nobilise
CSc. a habilitační řízení Ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D.
 Změny pravidel habilitačních řízení na UK vedly k navýšení
standardů i na FaF, parametry budou v platnosti od 1.1.2015
D) DOC. NACHTIGAL
o Změny ve výuce ZBIO – vedou k synchronizaci s výukou programu
FARMACIE a dojde k sjednocení některých přednášek, změny
nebudou zasahovat do praktické výuky
o Přijímacího řízení na prezenční studium ZBIO se zúčastnilo 198 lidí
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o Do kombinované formy ZBIO se přihlásilo 52 uchazečů a všichni
byli přijati
E) TAJEMNICE
o Investiční záměry
 Pokračování ve výstavbě nového Kampusu
 Zateplení a rekonstrukce budovy na Zámostí
 Rekonstrukce Pajkrovy flošny
4.

PROJEDNÁNÍ SVĚŘENÍ VÝKONU SPRÁVY MAJETKU NEMOVITOSTI (KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ HK 1907, TŘEBEŠ 170/3, TŘEBEŠ 201/35, MALŠOVICE 1376/3)

-

Pozemky doposud spravované fakultou, které nebyly svěřeny do správy
rektorátem
Jedná se o 4 pozemky a 1 budovu
AS FaF projednal Svěření výkonu správy majetku nemovitosti (katastrální
území HK 1907, Třebeš 170/3, Třebeš 201/35, Malšovice 1376/3)
Hlasování: 18 – 0 - 0
Závěr: AS FaF UK projednal svěření výkonu správy majetku nemovitostí
(pozemků a nemovitosti) níže uvedených v usnesení 25-1 a bere provedení
tohoto úkonu na vědomí.

5. PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK K PRACOVNÍ VERZI PROJEKTU „KRÉTA“
-

-

Doc. Nachtigal: Souhlas UK, sepsání smlouvy o smlouvě budoucí
Řecká strana musí dodat ještě podklady o pozemku, na kterém má stát
budoucí škola, pokud tak neučiní, pak dojde k zastavení procesu/zastavení
výuky.
Dotazy:
o Jak budou vypadat laboratoře? Kolik jich bude?
- Zatím jsou připravovány 2 laboratoře – 1 chemická a 1
biologická
- 3. laboratoř by se připravila v průběhu a byla by
technologická
o Mohou být studenti z řecké fakulty přijímání do ČR na Erasmus?
- Nemohou, budou bráni jako čeští studenti.
o Jaké jsou možnosti vypovězení smlouvy?
- V české verzi byly podmínky přesně definovány, v anglické
verzi tyto podmínky chyběly, budou dopsány.
- Snaha UK a FaF o to, aby bylo možné ze smlouvy do tří
měsíců ustoupit
o Jak jsou vyřešené technické nároky a vybavenost?
- Prof. Solich byl pověřen, aby zjistil požadavky jednotlivých
kateder na vybavení
- Seznamy jsou specifikovány a před zahájením výuky budou
kontrolovány
- Řecká strana přislíbila, že všem požadavkům vyhoví
o V předloženém dokumentu - Project Crete: Draft, Část 3: If the
extension of accreditation is approved by the Ministry of Education,
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o

o

o

o
o

Odstavec g): případné sankce za porušení podmínek se vztahují
pouze na odstavec MBS a) – nemělo by se vztahovat i na další
odstavce v této části?
- Pravděpodobně dojde k úpravě a bude se vztahovat i na další
odstavce.
Část 3: If the extension of accreditation is approved by the Ministry
of Education, Odstavec d) – budou mít práva přístupu na všechny
servery? Jak to bude fungovat? Přes vzdálený přístup nebo nějak
jinak?
- Řecká strana bude mít přístup ke všem univerzitním
serverům a každý student bude mít svůj účet. Přístup k
serverům se bude řešit přes vzdálený přístup.
Část 4: Other practical arrangements – poplatky za studium jsou
stanovené na pevno nebo se budou měnit na základě inflace?
- Pravděpodobně dojde k úpravě tohoto odstavce.
- Dochází ke komplikacím na základě poplatků
stanovovaných fakultou.
Neměly se poplatky původně dělit přesně půl na půl?
- Poměr se upravil na 60:40 ve prospěch MBS, protože řecká
strana si vyžádala 1000 euro z každého studenta na
chemikálie a další pomůcky.
Co se stane, pokud řecká strana poruší nebo nebude splňovat
podmínky?
- Dojde k zastavení/přerušení výuky.
Kdo bude zajišťovat a garantovat diplomové práce?
- Probíhají jednání s dalšími fakultami nebo budou mít
studenti možnost udělat diplomovou práci v ČR.

6. ZPRÁVA Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ AS UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Zprávu přednesl Dr. Špulák
Ve čtvrtek 12.6.2014 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva AS UK na
půdě lékařské fakulty organizované paní prof. MUDr. Zuzanou
Červinkovou, CSc.
Z předsednictva AS UK dorazili všichni kromě JUDr. Ing. Josefa Staši,
CSc.
Hlavním cílem byla snaha o zlepšení komunikace mezi senáty FaF, LF a
UK
MEPHARED: FaF má větší zájem o dokončení celého Kampusu v plném
rozsahu než stavbu pouze druhé budovy
Přijímací zkoušky – Jak nastavit kritéria?
Samostatný rozpočet AS
Slavnostní večeře v restauraci Šatlava – návštěva rektora Prof. MUDr.
Tomáše Zimy, DrSc., MBA a kvestorky Ing. Miroslavy Oliveriusové
druhý den: návštěva nového Kampusu

-

7. RŮZNÉ
-

Data příštích zasedání: 17.9.2014, 15.10.2014
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-

AS FaF UK pověřil předsednictvo senátu rozhodováním během prázdnin –
Hlasování: 15 – 0 - 3
Volby do AS – budou vyhlášeny na prvním zářijovém zasedání
Rektorát UK se chystá novelizovat řády – do 30.6.2014 je možnost zasílat
návrhy na změny

Usnesení AS FAF ze dne 18.6.2014:
Usnesení 25-1: AS FaF UK projednal svěření výkonu správy majetku nemovitostí
(pozemků a nemovitosti v katastrálním území Hradec Králové č.LV. 3094, par.č.
st.1907, Třebeš č.LV. 21903, parc.č.170/1, Třebeš č.LV. 21903, parc.č. 170/3, Třebeš
č.LV. 21903, parc.č. 201/35, Malšovice č.p.683 u Hradce Králové č.LV 3985, na
parc.1907, 6000, st.1376/3LV) a bere provedení tohoto úkonu na vědomí.

Zapsala: Iva Gottsteinová
Ověřila: Dr. Kudláčková

