Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 11. listopadu 2015 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu

Přítomní: dr. Zdeňka Kudláčková, doc. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš Červený, Ondřej Keresteš, dr.
Václav Koula, dr. Monika Kuchařová, Mgr. Miloslav Macháček, Martina Medveďová, Maria Olenic,
Mgr. Veronika Pilařová, dr. Jaroslav Roh, dr. Tomáš Siatka, Veronika Skalická, Mgr. Iveta Szakošová,
doc. Dalibor Šatinský, Mgr. Filip Škarda, dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. František Štaud, prof. Alexandr Hrabálek, doc. Petr Nachtigal,
prof. Vladimír Wsól, ing. Lenka Vlčková
Omluveni: doc. Radim Kučera, dr. Josef Malý, prof. Petr Solich
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Výsledky voleb do AS UK
5. Projednání dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje UK v Praze, Farmaceutické fakulty v
Hradci Králové v období 2016-2020
6. Projednání dokumentu Návrh Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v
Hradci Králové
7. Projednání Návrhu Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové
8. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1332/2015, pro realizaci stavby „Optická trasa
mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FN HK) a objektem Farmaceutické
fakulty UK v Hradci Králové – uzel CESNET
9. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě
č. UZSVM/H/5857/2015-Ma-Rp 6610/01, Rp 2453/06

10. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování
distribuční soustavy – kabelového vedení vysokého napětí 35kV vybudovaného v rámci
stavby „č. IV -12-2010572/VB01 Hradec Králové, Zborovská, p. č. 725/263, UK-kvvn“.
11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích UK v Praze parc. č. 201/14 a
parc. č.201/20 v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za účelem umístění a
provozování vodovodů a kanalizací – liniové stavby kanalizační trasy s názvem „Kanalizace
Hradec Králové – rekonstrukce stok a rozšíření stok A, AIII, AVII, B, CI, D, E, EI a AV“
12. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 9. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS sešel v usnášeníschopném počtu. Zapisovatelkou byla určena Monika
Kuchařová, skrutátory Veronika Skalická a Manuela Voráčová.
2. Schválení programu
Na žádost prof. Wsóla byl 7. bod programu „Projednání Návrhu Podmínek přijímacího řízení do
doktorského studia Farmaceutické fakulty v Hradci Králové“ přesunutý na 5. místo programu.
Poté bylo hlasováno o programu s touto změnou.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS schválil pozměněný program.
3. Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek:
-

MEPHARED I: 6. 10. 2015 proběhlo slavnostní otevření budovy Kampusu, nyní probíhají
jednání s Lékařskou fakultou o seznamu vad a nedodělků na budově Kampusu, seznam bude
potřebný pro jednání s firmou Metrostav a jejími dodavateli, analýzou vad a nedodělků byl
pověřený ing. Heger

-

MEPHARED II: došlo ke změně na postu ministra školství i náměstků, jednání se zpomalila, ale
budou pokračovat s novými pracovníky Ministerstva školství, zmocněncem pro jednání na
Ministerstvu školství je p. Jan Zikl, - V současné době není tento projekt na seznamu velkých
financovatelných projektů odeslané Evropské komisi., Dojde k aktualizaci stávajících dokladů

a dále musí proběhnout vypořádání se společností ATIP, která vlastní autorská práva na
projekt MEPHARED II
-

Proběhlo jednání se zástupcem společnosti Česká lékárna holding, která provozuje řetězec
lékáren Dr. Max, Česká lékárna holding chce podpořit diplomové práce studentů částkou
500 000,- Kč. Převzetí daru Farmaceutickou fakultou nebylo odsouhlaseno kolegiem děkana,
protože konání firmy Dr. Max není v souladu se zájmy českého veřejného lékárenství. Bylo
dohodnuto se Spolkem českých studentů farmacie, že dar převezme tento subjekt; tento
závěr byl sdělen zástupci společnosti Česká lékárna holding
Diskuse:
Dr. Kudláčková- Je možné, aby projekt MEPHARED II byl zařazen do seznamu financovatelných
projektů?
Doc. Šimůnek- Ano, do fáze požadavku o financování ze strany EU lze vstoupit kdykoli
v průběhu projektu po úspěšném jednání s Ministerstvem školství. Nejpozději však v roce
2020, neboť v roce 2022 projekty končí.
Dr. Kudláčková- Které projekty dostaly přednost před naším?
Doc. Šimůnek- Dostavba Laserového centra v Řeži u Prahy

Prof. Štaud:
-

Blíží se hodnocení výuky studenty, stále je možné anketu doplňovat, zatím není žádný
doporučující pokyn z UK

-

Na fakultě neexistuje disciplinární komise, která by měla být složená z akademických
pracovníků a studentů ve stejném poměru, komisi jmenuje děkan a schvaluje senát. Do
příštího zasedání senátu by bylo vhodné navrhnout 6 členů této komise, 3 z řad akademických
pracovníků a 3 z řad studentů a 4 náhradníky.

Prof. Hrabálek:
-

Od 3. 11. nastoupila Ing. Toufarová na nemocenskou, poté na rodičovskou dovolenou,
zastupovat jí bude Ing. Petra Košťálová

-

Firma Zentiva odsouhlasila dar Farmaceutické fakultě ve výši cca 500 000,- Kč. Tato částka
bude použita pro získání nehmotného materiálu, např. na pořízení databází či pořádání
konsorcií

-

Na Oddělení vnějších vztahů a transferu technologií jsou k dispozici propagační materiály,
v případě potřeby se lze obracet na p. Mgr. Novotnou

-

Ve dnech 14. a 15. 11.2015 a 21. a 22.12 2015 se budou na Kuksu konat tradiční vánoční trhy,
které pořádá České farmaceutické muzeum
Diskuse:
Doc. Šimůnek – Vyjádřil poděkování studentům, kteří reprezentovali Farmaceutickou fakultu
na veletrhu Gaudeamus v Brně

Doc. Nachtigal:
-

Dne 9.12 2015 se bude na fakultě konat den otevřených dveří, bude možnost prohlédnout si
budovu Kampusu, kde se budou konat i prezentace fakulty

-

Studium na Krétě probíhá podle plánu, vzniklé problémy se ve spolupráci s řeckou stranou
řeší

Prof. Wsól:
-

Vedením Střediska vědeckých a knihovnických informací byla pověřena Ing. Pirnerová

-

Stále pobíhá elektronizace PGS studia

-

Dne 4. 11. 2015 proběhlo přednáškové odpoledne, kterým se fakulta připojila k akci Týden
vědy, kterou pořádala AV ČR

-

Problémem doktorského studia je malý počet doktorandů

Ing, Vlčková
-

Proběhla rekonstrukce děkanátu a knihovny

-

vedoucím Investičního a provozně technického oddělení se stal Ing. Polanský

-

právničkou fakulty je Mgr. Francová

4. Výsledky voleb do AS
Mgr. Filip Škarda, jako předseda volební komise, informoval AS o výsledcích voleb do AS UK
pro období 1. 2. 2016 až 31. 1. 2019. Volby se konaly ve dnech 10. -11. 11. 2015, voleni byli 2
kandidáti z řad akademických pracovníků a 2 kandidáti z řad studentů. Voleb se zúčastnilo 72
akademických pracovníků z celkového počtu 164 oprávněných voličů, tj. 40%. Odevzdáno bylo
72 hlasovacích lístků, z toho 71 platných. Z celkového počtu 1677 oprávněných voličů z řad

studentů se jich voleb zúčastnilo 51, tj. 3%. Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 49
platných.
Výsledky voleb jsou následující:
Akademičtí pracovníci
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. získal 48 platných hlasů, tj. 68% z počtu voličů, kteří se
dostavili k volbám.
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. získal 40 platných hlasů, tj. 56% z počtu voličů, kteří se dostavili
k volbám.
PharmDr. Ing. Jan Kostřiba, Ph.D. získal 34 platných hlasů, tj. 48% z počtu voličů, kteří se
dostavili k volbám.
Mgr. Jindřich Křoustek získal 12 platných hlasů, tj. 17% z počtu voličů, kteří se dostavili
k volbám.
Studenti
Veronika Skalická získala 29 platných hlasů, tj. 59% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Mgr. Petr Matouš získal 27 platných hlasů, tj. 55% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Mgr. Kateřina Breiterová získala 9 platných hlasů, tj. 18% z počtu voličů, kteří se dostavili
k volbám.
Josef Kunrt získal 8 platných hlasů, tj. 16% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Marek Timoracký získal 8 platných hlasů, tj. 16% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Zástupci Farmaceutické fakulty v AS UK se tedy stávají Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
a Ing. Vladimír Kubíček, CSc. z řad akademicích pracovníků a Veronika Skalická a Mgr. Petr
Matouš z řad studentů. Náhradníky jsou PharmDr. Ing. Jan Kostřiba, Ph.D. a Mgr. Jindřich
Křoustek za akademické pracovníky a Mgr. Kateřina Breiterová a Marek Timoracký za
studenty.
5. Projednání dokumentu Návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Prof. Wsól předložil dokument Návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, v němž každý obor určil své podmínky ke studiu. Letos
se zapsalo 30 studentů doktorského studia, 20 v prezenční formě a 10 ve formě kombinované.
Cílem fakulty je, aby bylo zapsáno 50 studentů v prezenční formě studia a 7 studentů

v kombinované formě studia v češtině a 10 studentů v prezenční formě studia a 1 student
v kombinované formě studia v angličtině.
Hlasování o schválení dokumentu Návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (17-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil dokument Návrh Podmínek přijímacího řízení do
doktorského studia Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
6. Projednání dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje UK v Praze, Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové v období 2016-2020
Doc. Šimůnek předložil AS dokument Dlouhodobý záměr rozvoje UK v Praze, Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové v období 2016-2020. První návrh tohoto dokumentu byl předložen na
přelomu srpna a září k připomínkám, tyto připomínky byly zapracovány do upravené verze a
tato verze byla schválena vědeckou radou.

Hlasování o schválení dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje UK v Praze, Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové v období 2016-2020 (17-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil dokument Dlouhodobý záměr rozvoje UK v Praze,
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v období 2016-2020

7. Projednání dokumentu Návrh pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové
Prof. Štaud předložil AS dokument Návrh podmínek pro organizaci studia na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové. Tento návrh obsahuje změny, kterými jsou Čl. 2a „Specializace
v rámci studijních programů a oborů“, Čl. 4 „Minimální počty kreditů“ a Čl. 5 „Individuální
studijní plán“. S těmito změnami byl dokument schválený vědeckou radou. O tomto
dokumentu jednala Studijní komise AS a předseda komise doc. Kučera k němu vznesl tyto
dotazy:
1) Musí být v Čl. 3 první odstavec textu? Důležitá informace je v druhém odstavci, který se
věcně shoduje s čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK. První odstavec je poměrně
komplikovaně formulovaný a informuje, že není rozdíl mezi oběma dokumenty – je nějaký
důvod, proč musí být tato informace Čl. 3 uvedena?

Prof. Štaud: Opravdu může být z 1. odstavce vyjmuta vsunutá věta „, nad jehož rámec o
započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan“.
Druhá věta zůstává.
2) Nebylo by vhodné pro lepší orientaci studentů v čl. 4 (např. jako bod 1) definovat termín
„normální počet kreditů“, za předpokladu, že je stejný každý rok – tedy 60?
Prof. Štaud: Termín „normální počet kreditů“ je stanovený ve zkušebním řádu UK a je
doporučeno ho používat. Studijní oddělení bude pověřeno zpracováním seznamu častých
otázek a odpovědí pro studenty.
3) Čl. 9, odst. 2 - proč není možné opakovaný zápis volitelného předmětu? Co je myšleno
anotací předmětu, kde by případný opakovaný zápis byl povolen?
Prof. Štaud: Při povolení opakovaného zápisu volitelného předmětu by nastal zmatek,
protože studenti nejsou povinni volitelný předmět nijak ukončovat, takže studijní oddělení
by nemělo přehled o počtech studentů skutečně navštěvujících tyto předměty. U
některých specializovaných předmětů může garant předmětu povolit opakovaný zápis.
4) Čl. 11 – je v nadpise článku nutné slovo „rigorózních“?
Prof. Štaud: Slovo rigorózní lze zřejmě v názvu Čl. 11 vynechat, je to pravděpodobně
přežitek z minulosti.
5) Čl. 12 – prosíme o vysvětlení Čl. 12 v návaznosti na Čl. 11 a v souvislosti s Čl. 7 odst. 8
studijního a zkušebního řádu univerzity.
Prof. Štaud: Tato formulace je v pořádku a zůstane v tomto znění v dokumentu.
6) Čl. 21 – specializace se tedy budou týkat současného 2. ročníku? Studenti si budou
případnou specializaci volit po 5. semestru – jakou formou?
Prof. Štaud: Ano, specializace se bude týkat současného 2. ročníku. I studenti, kteří se
nepřihlásí do žádné specializace, ale splní všechny podmínky pro specializace, dostanou
dodatek k diplomu. Toto pravidlo začne platit od příštího roku a ze specializace půjde
beztrestně vystoupit.
7) Proč má správnost „IV. Úplného znění……“ garantovat místopředseda senátu, popř. člen
senátu? Logicky nemá správnost dle čeho ověřit. Tato role by měla patřit tomu, kdo
dokument připravoval.
Prof. Štaud: Takto je to dané, předseda senátu svým podpisem stvrzuje, že dokument četl,
senát ho projednal a schválil.

8) Je třeba přeformátovat dokumentu – jsou posunuté okraje, některé nadpisy jsou na konci
stránek. Pokud se bude dokument schvalovat na zasedání AS FaF UK 11. 11. 2015 je třeba
jej upravit do finální formy.
Prof. Štaud: Ano, formátování dokumentu bude opraveno a celý dokument bude upraven
dle všech připomínek.
Hlasování o schválení dokumentu Návrh pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové (18-1-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK projednal a schválil dokument Návrh pravidel pro organizaci
studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
8. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č. služebnosti č. 1332/2015, pro realizaci stavby
„Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FN HK) a objektem
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové – uzel CESNET
Hlasování o předloženém dokumentu (17-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil Smlouvu o zřízení služebnosti č. služebnosti č.
1332/2015, pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného
centra (před FN HK) a objektem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové – uzel CESNET
9. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.
UZSVM/H/5857/2015-Ma-Rp 6610/01, Rp 2453/06
Hlasování o předloženém dokumentu: (17-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemkové
služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/H/5857/2015-Ma-Rp 6610/01, Rp 2453/06
10. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování
distribuční soustavy – kabelového vedení vysokého napětí 35kV vybudovaného v rámci
stavby „č. IV -12-2010572/VB01 Hradec Králové, Zborovská, p. č. 725/263, UK-kvvn“.
Hlasování o předloženém dokumentu (16-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem
umístění a provozování distribuční soustavy – kabelového vedení vysokého napětí 35kV
vybudovaného v rámci stavby „č. IV -12-2010572/VB01 Hradec Králové, Zborovská, p. č.
725/263, UK-kvvn“.

11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích UK v Praze parc. č. 201/14 a
parc. č.201/20 v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za účelem umístění a
provozování vodovodů a kanalizací – liniové stavby kanalizační trasy s názvem „Kanalizace
Hradec Králové – rekonstrukce stok a rozšíření stok A, AIII, AVII, B, CI, D, E, EI a AV“
Hlasování o předloženém dokumentu: (16-0-0)
Závěr: Akademický senát FaF UK schválil Smlouvu o o zřízení věcného břemene na pozemcích
UK v Praze parc. č. 201/14 a parc. č.201/20 v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za
účelem umístění a provozování vodovodů a kanalizací – liniové stavby kanalizační trasy s
názvem „Kanalizace Hradec Králové – rekonstrukce stok a rozšíření stok A, AIII, AVII, B, CI, D,
E, EI a AV
12. Různé
1) Veronika Skalická informovala o zasedání AS UK ze dne 23. 10. 2015
-

V kanceláři rektora došlo k výměně kancléře – dr. Jelínka nahradil dr. Prášil

-

Do vědecké rady UK byl zvolen rektor Masarykovy Univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

-

Řeší se kauza spojená s poplatky se studiem – rektorát vybízí fakulty, aby si zrevidovaly
záznamy o neplatičích, a příp. poslaly výzvy k zaplacení dluhů

2) Ondřej Keresteš informoval o veletrhu Gaudeamus Brno 2015, který se konal 3. -6. 11. 2015
- Stánek Farmaceutické fakulty navštívilo cca 500 studentů
-

Dotazy se týkaly především přijímacího řízení, náročnosti studia a rozdílů mezi naší fakultou a
Farmaceutickou fakultou v Brně

3) Dr. Zděnka Kudláčková informovala o doplňovacích volbách do studentské části AS, Richard
Gdovin ukončil studium a není zvolen náhradník, volby se budou konat v termínu 15. a 16. 12.
2015, členy volební komise budou Ondřej Keresteš, Martina Medveďová, Pavol Tomka
4) Dr. Zděnka Kudláčková informovala o změnách v komisích AS, předsedou Studijní komise se
stal doc. Radim Kučera, Richard Gdovin zůstává i nadále členem Legislativní komise
5) Dr. Zděnka Kudláčková informovala, že v budově nového Kampusu je umístěná nová nástěnka
AS
6) Dr. Zděnka Kudláčková pozvala členy AS na slavnostní koncert v Karolinu, konaný při
příležitosti oslav výročí 17.11.
7) Dr. Zděnka Kudláčková vyzvala senátorky a senátory k hlasování o odsouhlasení zápisu z 8.
zasedání AS
Hlasování (15-0-2)

8) Dr. Zděnka Kudláčková informovala, že příští zasedání AS bude výjezdní a bude se konat
v restauraci Pod Terasami. Budou na něj pozváni senátoři zastupující Farmaceutickou fakultu
ve „Velkém senátu“ UK v Praze, kteří nebudou již pokračovat ve funkci v následujícím období.
9) Dr. Zděnka Kudláčková vyzvala senátorky a senátory, aby doplnili chybějící podpisy na
dokumentech

Předsedkyně AS ukončila zasedání v 16:00.
Usnesení:
Usnesení 9-1: AS schválil pozměněný program.
Usnesení 9-2: Akademický senát FaF UK schválil dokument Návrh Podmínek přijímacího
řízení do doktorského studia Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Usnesení 9-3: Akademický senát FaF UK schválil dokument Dlouhodobý záměr rozvoje UK v
Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v období 2016-2020
Usnesení 9-4: Akademický senát FaF UK projednal a schválil dokument Návrh pravidel pro
organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
Usnesení 9-5: Akademický senát FaF UK projednal a schválil Smlouvu o zřízení služebnosti č.
služebnosti č. 1332/2015, pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a
výzkumného centra (před FN HK) a objektem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové –
uzel CESNET
Usnesení 9-6: Akademický senát FaF UK projednal a schválil Smlouvu o zřízení věcného
břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/H/5857/2015-Ma-Rp 6610/01,
Rp 2453/06
Usnesení 9-7: Akademický senát FaF UK projednal a schválil Smlouvu o zřízení věcného
břemene za účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelového vedení
vysokého napětí 35kV vybudovaného v rámci stavby „č. IV -12-2010572/VB01 Hradec
Králové, Zborovská, p. č. 725/263, UK-kvvn“
Usnesení 9-8: Akademický senát FaF UK projednal a schválil Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemcích UK v Praze parc. č. 201/14 a parc. č.201/20 v k. ú. Hradec Králové,
obec Hradec Králové, za účelem umístění a provozování vodovodů a kanalizací – liniové

stavby kanalizační trasy s názvem „Kanalizace Hradec Králové – rekonstrukce stok a
rozšíření stok A, AIII, AVII, B, CI, D, E, EI a AV“
Usnesení 9-9: Akademický senát FaF UK schválil Zápis 8. zasedání AS FaF UK konaného dne
23. 9. 2015

V Hradci Králové 18. 11. 2015
Zapsala: dr. Monika Kuchařová

Ověřila: dr. Zděnka Kudláčková

