Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 14. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 16. března 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, doc. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš Červený,
Ondřej Keresteš, dr. Václav Koula, dr. Josef Malý, Martina Medveďová, Maria Olenic, David
Suchánek, Mgr. Veronika Pilařová, dr. Jaroslav Roh, Veronika Skalická, Mgr. Iveta Szakošová,
doc. Dalibor Šatínský, dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, doc. Miloslav Hronek
Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová
Omluveni: prof. Alexandr Hrabálek, prof. František Štaud, doc. Petr Nachtigal, prof. Petr
Solich, prof. Vladimír Wsól, doc. František Trejtnar, Ing. Lenka Vlčková, dr. Tomáš Siatka, Mgr.
Marcela Šafratová, Mgr. Miloslav Macháček, dr. Monika Kuchařová

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání „Návrhu Volebního a jednacího řádu AS FaF“
Různé

1. Zahájení
Místopředseda senátu doc. Kučera zahájil 14. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Rezignoval Mgr. Filip Škarda,
členem AS se stala Mgr. Marcela Šafratová. Místopředsedou AS byla představena Renáta
Zdanovcová, která provede zápis ze zasedání, skrutátory byly Veronika Skalická a Manuela
Voráčová.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.
3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek seznámil senátory s evropskými projekty na fakultě:
 Podpora excelentních výzkumných týmů – za fakultu podány 2 projekty (dr. Daniela Fialová
a doc. Nováková, prof. Solich). Na UK podáno celkem 15 projektů, v rámci celé ČR pak byly
podle neoficiálních informací podány projekty za cca 17 mld. Kč, předpokládaný
disponibilní objem financí je cca 2,5 mld. Kč.
 FaF podala 5 nových projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) na rok 2016
v celkové výši 4,38 mil. Kč, garanti prof. Pour, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Wsól, prof.
Vlček.
 Projekt na realizaci fakultní školky (MPSV), čeká se na výsledek jednání a v průběhu roku
2016 by mělo dojít k realizaci projektu (umístění zhruba 12 dětí zaměstnanců FaF).
 Z ESF (Evropský soc. fond) – pro FaF cca 12 mil. Kč. – podpora řízených praxí, zaplacení
přístupu k informačním zdrojům a příprava studijních textů – Moodle. V návaznosti na
tento projekt se připravuje další projekt (EDRF) na obnovu AV techniky.


Za fakultu se bude podávat jeden velký projekt – Excelentní výzkum – se zaměřením na
Interakce a rizika farmakoterapie včetně potravních doplňků – název ještě není finalizován.



Mephared II. – situace se nemění; ministryně školství návštěvu HK zrušila kvůli jednání
Poslanecké sněmovny PČR; zatím není náhradní termín; nicméně cca do dvou týdnů by
měla být podána zpráva ze strany ministerstva.

dr. Kudláčková:
Jak je to s ekonomickou stránkou Kampusu UK, v čem jsou náklady od počátku provozu
objektu největší?
doc. Šimůnek:
Aktuální předpoklad nákladů je 10,5 mil. Kč pro provoz obou fakult, tj. zhruba 5,5 mil. Kč pro
naši fakultu, největší položky jsou výdaje na provoz, personál a revize přístrojů od
specializovaných firem. Podle letošní metodiky rozpočtu Univerzity Karlovy dostane naše
fakulta na provoz Kampusu cca o 700 tis. Kč více, což ale bohužel náklady na provoz zdaleka
nepokryje.
David Suchánek:
Zda se neuvažuje o zvýšení počtu míst pro parkování kol před Kampusem?
doc. Šimůnek:
Dotaz bude podstoupen k dalšímu řešení.
doc. Kučera:

V zápisu z Kolegia děkana bylo uvedeno, že by se měl název univerzity změnit z Univerzita
Karlova v Praze na Univerzita Karlova, dotkne se nás to citelně administrativně (změna názvů
dokumentů, atd.)
doc. Šimůnek:
Změna souvisí se schválenou novelou VŠ zákona. Změna dokumentů bude postupná. V této
souvislosti se připravuje i změna znaku fakulty, který by měl být jednodušší.
4. Projednání Návrhu Volebního a jednacího řádu AS FaF (VJŘ AS FaF UK)
Před senátory předstoupil předseda legislativní komise doc. Miloslav Hronek. Doc. Hronek
předložil v elektronické podobě „Návrh Volebního a jednacího řádu“ již s navrhnutými
písemnými úpravami jednotlivých členů AS (dr. Kuchařová, dr. Červený, Mgr. Škarda, za
studenty D. Suchánek). Cílem změn je ulehčit práci senátu, zlepšit jeho činnost. V souvislosti
s projednávaným VJŘ AS FaF UK poskytl doc. Kučera stať ze Statutu FaF týkající se AS FaF.
doc. Kučera položil otázku, zda by bylo možné při hlasování per rollam vytvořit zabezpečený
hlasovací formulář.
dr. Koula odpověděl, že technicky by to možné bylo.
Závěr: Návrh VJŘ AS FaF UK – bude doplněn o připomínky, opětovně bude projednán
legislativní komisí AS FaF UK i v souvislosti se schválením nového VŠ zákona. Dále bude
konzultován s právníkem FaF UK a s legislativní komisí AS UK.
5. Různé:
dr. Kudláčková:
Předsedkyně AS sdělila, že dne 21. 3. 2016 se v Praze zúčastní semináře pro děkany, proděkany
a předsedy AS ohledně vysokoškolské legislativy a o průběhu bude informovat členy na dalším
zasedání AS.

14. zasedání AS FaF UK bylo ukončeno místopředsedou senátu doc. Kučerou v 15:35 hod.

Usnesení:
Usnesení 14-1: Akademický senát FaF UK schválil navržený program.

Zapsala: Renáta Zdanovcová
Ověřili:

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

V Hradci Králové dne 21. 3. 2016

