Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 15. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 20. dubna 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, dr. Lukáš Červený, Ondřej Keresteš,
dr. Václav Koula, Mgr. Miloslav Macháček, Martina Medveďová, Veronika Pilařová, dr. Monika
Kuchařová, dr. Jaroslav Roh, Veronika Skalická, David Suchánek, Mgr. Iveta Szakošová,
Mgr. Marcela Šafratová, dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová

Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. František Štaud, doc. Petr Nachtigal, prof. Vladimír Wsól,
prof. Alexandr Hrabálek, prof. Petr Solich, Ing. Lenka Vlčková, Mgr. Petr Matouš

Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová

Omluveni: doc. Lucie Cahlíková, dr. Josef Malý, Maria Olenic, dr. Tomáš Siatka, doc. Dalibor
Šatínský

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo:
06/16/VB/MS mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR –
optická trasa na dobu existence stavby
5. Projednání návrhu Kupní smlouvy číslo: 9415003042/191720/100 mezi Univerzitou
Karlovou v Praze a RWE GasNet, s.r.o. – prodej plynovodní přípojky
6. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 15. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla
Renáta Zdanovcová, skrutátory byly Veronika Skalická a Manuela Voráčová. Dr. Kudláčková
představila členům AS novou senátorku Mgr. Marcelu Šafratovou, která nahradila Mgr. Filipa
Škardu.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
Informace o Kampusu:
 Varianta A – kompletní dostavba Univerzitního Kampusu ve Zborovské ulici a přesídlení
obou fakult LF HK UK a FaF UK.
 Varianta B – dostavba budov Kampusu ve Zborovské pro LF HK, výstavba nové západní
budovy FaF UK v ulici A. Heyrovského a generální rekonstrukce a revitalizace stávajících
budov FaF UK.
 Ohledně této problematiky probíhají intenzivní jednání, obě varianty mají své pro i
proti.
 V případě Varianty B se katedry FaF sídlící nyní ve Zborovské ulici přestěhují zpět do
ulice A. Heyrovského.
prof. Hrabálek:
Vnější vztahy fakulty:
 29. 3. 2016 byla udělena prestižní cena za celoživotní dílo pro rok 2015 Cena
dr. Františka Ulricha profesoru RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc.,Dr.h.c.
 Na Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje byl fakultou nominován za své
pedagogické, vědecké a společenské aktivity prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
 Den Zentivy, který se konal 30. 6. 2016 na naší fakultě, byl zdařilý a poučný (vznik,
historie a vývoj země) - přednáška prof. RNDr. Jiřího Žáka, Ph.D.
 Proběhla SOČ – studenti vedení zástupci z Katedry anorganické a organické chemie
obsadili v okresním kole 1. a 3. místo.
 Doporučení k návštěvě akce VŠ na Tylově nábřeží s názvem „Nábřeží vysokých škol“,
kde se opět prezentuje naše fakulta.
 30. 4. 2016 na Kuksu proběhne LXI. sympozium z dějin farmacie a slavnostní zahájení
muzejní sezóny 2016.

Otázka předsedkyně AS FaF: Je možné podávat návrhy na přednášejícího v rámci Dne Zentivy?

Odpověď: Ano, návrhy je potřeba představit v průběhu podzimu, kdy se přednášející vybírá.
doc. Nachtigal:
 16. – 18. 3. 2016 - jednání doc. P. Nachtigala na Krétě (MBS College).
 Podány informace o probíhající výuce a prospěchu studentů na Krétě za ak. rok
2015/2016.
 Probíhá celostátní kampaň o propagaci studia na naší univerzitě, získávání nových
studentů.
 Příprava rozvrhů pro zimní semestr ak. rok 2016/2017 – pro výuku na Krétě.
 Byly vyplaceny odměny za výuku ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika.
prof. Wsól:
 Od 1. 4. 2016 veškerá agenda rigorózního řízení přechází z Vědeckého oddělení na
Studijní oddělení.
 Pozvání na 21. 4. 2016 na FaF na diskuzi s vědeckými pracovníky – téma setkání je
„Budoucnost institucionálního financování vědy na FaF“.
 Pozvání na 6. 6. 2016, Posluchárna A na 7. Kolokvium PRVOUK – téma „Obsahové látky
farmaceuticky významných rostlin, jejich biologická aktivita a získávání.“
 Informace o rozdělení financí v rámci PRVOUK na jednotlivé katedry.
 Celofakultní program PROGRES naváže na PRVOUK „Vývoj a studium léčiv“.
 Dále byla zdůrazněna nutnost získávat nové Ph.D. studenty.
 Ke Grantové agentuře České republiky bylo z FaF podáno 20 žádostí.
prof. Štaud:
 Seznámení s řádnými termíny přijímacích zkoušek na naší fakultě pro ak. rok
2016/2017.
 Rozdělení jednorázových odměn v celkové výši 500 tis. Kč pro akademické pracovníky
v návaznosti na Hodnocení výuky studenty, dále zahrnuto % zapojení do výuky, počet
odučených hodin, atd. Rozdělení na základě medianu, odměněni budou vyučující
celkem 48 předmětů. Výplata odměn bude v dubnové výplatě.
 29. 2. 2016 proběhlo setkání se studenty s prospěchovým průměrem 1,00 a se
studenty s mimořádnými sportovními úspěchy za ak. rok 2014/2015.
 Připravuje se realizace pěti specializačních směrů studia na Farmaceutické fakultě,
které byly schváleny AS UK v rámci Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické
fakultě UK, 22. 1. 2016 (Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Klinická
farmacie, Léčiva přírodního původu, Průmyslová farmacie).
 Počet přihlášených uchazečů o studium na FaF UK je letos (2016) 1001 (cca 10% pokles
oproti loňskému roku), 123 bylo přijato na základě průměru a zatím cca 40 na základě
SCIO.
prof. Solich:
 Projekt Excelentní výzkum – hlavní koordinátoři prof. Pour, prof. Pávek,
doc. L. Nováková, budou ve spolupráci s OSREP realizovat samotné vytváření projektu.










Příprava projekt na rozvoj studijních programů (z univerzity bude vyčleněno cca 12 mil.
Kč).
Příprava projektu na rozvoj doktorských programů (joint degree).
11. 3. 2016 proběhla schůzka k možnosti vytvoření nového doktorského studijního
programu – Výzva „Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ –
podmínka pro čerpání finančních prostředků z OPVVV.
Schválení a realizace projektu dětské skupiny FaF UK „Fafík“, získání finanční podpory
ve výši cca 3 mil. Kč. z OP Zaměstnanost na projekt „Vybudování a provoz dětské
skupiny v Hradci Králové“. Zahájení provozu 1. 9. 2016 s kapacitou maximálně 12 dětí.
Zveřejněn dotazník ohledně provozu kantýny na FaF UK (připomínky, názory).
Intenzivní příprava a realizace odpočinkové studentské místnosti v 8. patře jižní
budovy FaF UK.

Ing. Vlčková:
 Provozní rozpočet nové budovy Kampus I – na jednu fakultu cca 5,5 mil. Kč.
 Kampus – nedořešen problém s ovzduším. Na základě znaleckých posudků a výsledků
kontroly ZÚ dojde k odstranění zjištěných závad (podlahové krytiny místností, instalace
žaluzií na jižní a západní části budovy atd.).
 Realizace rozšíření počtu parkovacích míst pro kola před Kampusem.
 Připravena služba: AUTODESK
 Uzavřeno účetní období za rok 2015 – finanční ztráta FaF UK činí 2 997 000 Kč.
 V nejbližší době bude AS FaF UK předložena Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok
2015, Návrhu fakultního rozpočtu.
 Plány na nejbližší období: rekonstrukce AT stanice, dokončení technologie
vzduchotechniky, zabezpečení kolárny, dokončení rekonstrukce jižní budovy.
.

4. Projednání návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo:
06/16/VB/MS mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR –
optická trasa na dobu existence stavby
Dokument byl všem členům AS předložen v písemné podobě. Nebyla vznesena žádná větší
připomínka.
dr. Šnejdrová: Položila dotaz, jaký je v textu rozdíl mezi výrazem budova a stavba?
Ing. Vlčková: V tomto případě jsou oba výrazy významově i obsahově stejné.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

5. Projednání návrhu Kupní smlouvy číslo: 9415003042/191720/100 mezi Univerzitou
Karlovou v Praze a RWE GasNet, s.r.o. – prodej plynovodní přípojky
Dokument byl všem členům AS předložen v písemné podobě.
doc. Kučera: Položil otázku, kdo je vlastníkem plynovodní přípojky?
Ing. Vlčková: Vlastníkem plynovodní přípojky je UK v Praze.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

6. Různé
Předsedkyně AS předala slovo Mgr. Petru Matoušovi, zástupci studentského sboru AS UK
v Praze.
Mgr. Matouš:
 Pan Mgr. Petr Matouš projevil zájem o vstup do legislativní komise AS FaF UK.
 Od 1. 9. 2016 dojde k úpravě Vnitřních předpisů univerzity v návaznosti na schválení
nového VŠ zákona.
 Uskutečnilo se výjezdní zasedání studentského sboru AS UK v Krkonoších (Patejdlova
bouda) – hodnocení studia, výuky, vědy a výzkumu atd.
 25. 4. 2016 – Kulatý stůl – prorektor pro vědeckou činnost UK v Praze doc. J. Konvalinka
pozval členy AS UK k jednání.
Neobjevila se žádná připomínka proti vstupu Mgr. Petra Matouše do legislativní komise.
Závěr: Tichým souhlasem byl Mgr. Petr Matouš přijat za člena legislativní komise AS.
Předsedkyně AS zahájila hlasování o zápisech z 12., 13., a 14. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK byly zápisy schváleny.

15. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 15:25 hod.

Usnesení:
Usnesení 15-1: Akademický senát FaF UK schválil navržený program.
Usnesení 15-2: Akademický senát FaF UK projednal a schválil návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti číslo: 06/16/VB/MS mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR – optická trasa na dobu existence stavby.

Usnesení 15-3: Akademický senát FaF UK projednal a schválil návrh Kupní smlouvy číslo:
9415003042/191720/100 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a RWE GasNet, s.r.o. – prodej
plynovodní přípojky.
Usnesení 15-4: Mgr. Petr Matouš byl tichým souhlasem přijat za člena legislativní komise AS
FaF.
Usnesení 15-5: Akademická senát FaF UK schválil zápisy z 12., 13., a 14. zasedání AS FaF UK.

Zapsala: Renáta Zdanovcová
Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 27. 4. 2016

