Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 6. mimořádného zasedání konaného dne 10. června 2015 od 14:00 hodin
v seminární místnosti 2463

Přítomní: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, Mgr. Filip Škarda, doc. Lucie Cahlíková,
Richard Gdovin, dr. Monika Kuchařová, Mgr. Miloslav Macháček, dr. Josef Malý, Martina
Medveďová, Maria Olenic, Mgr. Veronika Pilařová, dr. Jaroslav Roh, dr. Tomáš Siatka, Veronika
Skalická, Mgr. Iveta Szakošová, dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Petr Solich
Omluveni: dr. Lukáš Červený, dr. Václav Koula, Andrea Martišková, doc. Dalibor Šatínský, prof.
Alexandr Hrabálek, doc. Petr Nachtigal, prof. František Štaud, ing. Lenka Vlčková, prof.
Vladimír Wsól
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Projednání dokumentu Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK, č. j. 154/2015
5. Projednání Návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UK pro období 2016-2020
6. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 6. zasedání Akademického senátu (AS) v 14:05
hod. Bylo konstatováno, že se AS sešel v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 6. zasedání AS FaF UK určila dr. Kudláčková M. Medveďovú.
Skrutátorky: V. Pilařová a M. Voráčová.
2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl schválen program
zasedání.
Závěr: Hlasování 17-0-0
3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek

o Probíhají intenzivní práce na výstavbě Kampusu II včetně jednaní na MŠMT ČR. Připravují
se materiály, které jsou nezbytné pro přípravu změny územního plánu v souvislosti
s plánovanou výstavbou Kampusu II. Tyto dokumenty již byly projednány s právním
odborem rektorátu UK a jejich projednání bude zařazeno na nejbližší zasedání AS FaF.
o Průběžně jsou dopracovávány připomínky k Výroční zprávě o činnosti FaF UK za rok 2014,
budou přidány fotografie z proběhlých událostí na FaF. Projednání tohoto dokumentu
bude zařazeno do programu nejbližšího zasedání AS FaF UK.
o Předběžná zpráva z kontroly GAČR – 8 projektů bylo hodnoceno bez připomínek, 3 projekty
porušily pravidla GAČR (vyplacení financí formou odměn, nikoliv zvláštního úvazku nebo
DPP).
Prof. Solich
o Doplnil informace o Výroční zprávě – rozšíření počtu fotografií k již několika stávajícím.
Zároveň vyzval AS FaF, aby ho v případě připomínek k tomuto dokumentu ještě před
nejbližším zasedáním AS FaF kontaktoval a připomínky prodiskutoval.
o Bylo vyhlášené výběrové řízení na zateplení Zámostí, termín pro podání nabídek je
stanovený na dnes. Předpokládaná realizace v průběhu července.
o Realizace sanace a částečného zateplení jižní budovy probíhá dle harmonogramu.
o Práce spojené s výměnou termostatických ventilu jsou již dokončeny.
o Proběhla velká kontrola projektu TEAB, dopadla velmi dobře. Výsledek kontroly na místě
(MŠMT): věcná část bez připomínek, finanční část projektu též bez závažných zjištění, z
kontrolované částky cca 8,7 mil. Kč je neuznatelný výdej ve výši cca 62 Kč.
4. Projednání dokumentu Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK, č. j. 154/2015
Mgr. Škarda uvedl a vysvětlil daný dokument a obeznámil AS s výsledkem zasednutí legislativní
komise. Po podrobné analýze legislativní komise dospěla k závěru, že daný dokument je v
rozporu se Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplňku dalších zákonů (dále
jen Zákon), a to konkrétně s §58, odstavci 3,4,8 Zákona. Z těchto tří odstavců Zákona 111/1998
Sb., vyplývá, že student který studuje navazující Mgr. studium je studentem dalšího studia a v
okamžiku, kdy přesáhne standardní dobu studia, mu musí být vyměřen poplatek za studium
delší. A dále pak postupovat dle odstavce 8. Mgr. Škarda proto vyzval AS FaF k pečlivému
zvážení předloženého usnesení od legislativní komise.
Dotaz dr. Šnejdrové: Proč legislativní komise nekontaktovala právní oddělení UK? Odpověď
Mgr. Škardy: Tento rozpor byl konzultován i s jinými odborně způsobilými osobami, nejde tedy
jenom o názor legislativní komise, navíc si legislativní komise uvědomuje, že jde o účelovou
nezákonnost, kterých bývá v statutech univerzit mnoho.
Dotaz doc. Cahlíkové: Má AS FaF schválit tento dokument nebo vznést nějaké připomínky?
Odpověď dr. Kudláčkové: Musíme poslat naše stanovisko – připomínku se žádostí o vysvětlení.
Dokument schvaluje až AS UK.
Poznámka doc. Cahlíkové: Tato nesrovnalost se měla předem konzultovat s právním oddělením
UK.

Dr. Kudláčková navrhla úpravu předloženého usnesení od legislativní komise, která zní
v konečné podobě následovně:
Usnesení AS FaF v HK UK v Praze z mimořádného zasedání AS ze dne 10.6.2015 k návrhu Změny
Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, č.j. 154/2015 – Poplatky spojené se studiem
(dále jen Změna).
AS FaF v HK UK v Praze předkládá připomínku k Změně z přesvědčení, že tato je v rozporu se
Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplňku dalších zákonů (dále jen
Zákon), a to konkrétně s §58, odstavci 3,4,8 Zákona. Legislativní komise AS a AS se domnívá,
že ze Zákona jasně vyplývá nutnost vyměření poplatku dle odst. 3, za delší studium v studiu
dalším. Poplatek je pak možné prominout dle §58, odstavce 8 Zákona a následně dle statutu
UK.
V příloze usnesení je zaneseno podrobné stanovisko k výše zmíněnému rozporu.
Žádáme o vysvětlení této skutečnosti.
Poté dr. Kudláčková navrhla hlasování za schválení výše zmíněného usnesení.
Závěr: Hlasování 18-0-0
5. Projednání Návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UK pro období 2016-2020
Dr. Kudláčková na úvod uvedla, že od členů AS FaF neobdržela žádnou připomínku k danému
dokumentu, který již byl několikrát připomínkován a byl detailně projednáván na setkání členů
AS UK, VR UK a AS fakult, kterého se účastnil i zástupce AS FaF Mgr. Škarda.
AS FaF nevznesl žádnou připomínku ani námitku k předloženému Návrhu Dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
činnosti UK pro období 2016-2020.
Závěr: Hlasování 18-0-0
6. Různé
Dotaz dr. Šnejdrové: Bude se další zasedání AS FaF konat tradičně mimo fakultu? Odpověď dr.
Kudláčkové: Pokud není nikdo proti, mohla bych si to vzít na starost, ale potřebuji pomocníka.
Jím byl po souhlasu stanoven Mgr. Škarda.

Usnesení
Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a schválil následující
dokumenty:
Usnesení 6-1: AS FaF v HK UK v Praze z mimořádného zasedání AS ze dne 10. 6. 2015 vznesl
připomínku k návrhu Změny Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené
se studiem.
AS FaF v HK UK v Praze předkládá AS UK v Praze připomínku k Změně z přesvědčení, že tato je
v rozporu se Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplňku dalších zákonů
(dále jen Zákon), a to konkrétně s §58, odstavci 3,4,8 Zákona. Legislativní komise AS a AS se
domnívá, že ze Zákona jasně vyplývá nutnost vyměření poplatku dle odst. 3, za delší studium
v studiu dalším. Poplatek je pak možné prominout dle §58, odstavce 8 Zákona a následně dle
statutu UK.
Usnesení 6-2: AS FaF UK schválil Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UK pro období 2016-2020.

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 14:45 hodin.
V Hradci Králové 18.6.2015
Zapsala: M. Medveďová
Ověřila: dr. Kudláčková

