Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 18. zasedání Akademického senátu konaného
v úterý dne 13. září 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

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

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání Návrhu „Podmínek pro přijetí ke studiu na Farmaceutické fakultě pro
akademický rok 2017/2018“
Projednání Návrhu na schválení jmenování nového člena Vědecké rady FaF UK
Projednání Návrhu na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové
budovy Výukového a výzkumného centra do užívání
Vyhlášení doplňkových voleb do studentského sboru AS FaF UK
Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 18. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla
Renáta Zdanovcová, skrutátory byli Manuela Voráčová a Ondřej Keresteš.

2. Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Mephared 2 (M2):
Pan děkan informoval členy AS o dalším jednání ohledně dostavby kampusu. Stále ve
hře:
o Varianta A (původní záměr z r. 2014) - přesídlení LF HK a FaF UK do Zborovské
(vysoké náklady na realizaci).
o Varianta B (alternativní scénář) - výstavba nové západní budovy FaF UK v ulici
A. Heyrovského a generální rekonstrukce a revitalizace stávajících budov FaF
UK.
LF HK, FaF UK a kampus navštívila v červenci 2016 poradní organizace z Evropské komise
JASPERS. Doporučila dopracovat a předložit materiály ohledně realizace dostavby kampusu na
MŠMT, které by se mělo k předloženému projektu vyjádřit a popřípadě ho zařadit mezi tzv.
velké projekty. Z naší strany jsou v současné době kromě varianty A podnikány také kroky
k realizaci varianty B (odkup pozemků na stavbu západní budovy, podání projektu na
rekonstrukci stávajících budov FaF).


SCIENTIFIC AMERICAN – květnové vydání časopisu v českém jazyce věnovalo několik
stran FaF UK v Hradci Králové. V úvodu přílohy jsou čtenáři seznámeni se studijními
programy na FaF UK, následně jsou představeny jednotlivé výzkumné skupiny a jejich
úspěšná vědecká činnost.

doc. Nachtigal:
 Studijní záležitosti:
o Zahraniční výuka pro ak. r. 2016/2017 na FaF:
Do 1. ročníku studia v AJ v ak r. 2016/17 na FaF nastoupí 13 nových studentů
(samoplátců).
o Zahraniční výuka pro ak. r. 2016/2017 na Krétě:
Na Krétě se předpokládá nástup 8 nových studentů do 1. ročníku a znovupřijetí
15 studentů z minulého ak.roku. Do 2. úseku studia postoupil s 58 kredity pouze
1 student.
o ZBIO 1. ročník – k 12. 9. 2016 zapsáno:
ZBIO prezenční forma – 52 studentů
ZBIO bc. kombinovaná forma – 30 studentů
ZBIO mgr. navazující – 29 studentů
prof. Štaud:



Studijní záležitosti:
o Studijní program FARMACIE:
Ak. rok 2016/2017 - do 1. ročníku obor Farmacie je k 12. 9. 2016 zapsáno
celkem 284 nových studentů, bez přijímacích zkoušek bylo přijato 211 studentů.
Od zápisu ke studiu zanechalo z nově přijatých a zapsaných studentů do dne 12.
9. 2016 ve studijním programu FARMACIE 14 studentů.

prof. Hrabálek:
Vnější vztahy fakulty:
 Senátorům bylo prezentováno propagační video o naší fakultě (natočeno v českém i
anglickém jazyce) – „Královské město Hradec Králové 1 hodinu od Prahy“. Pan profesor
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě videa a účastnili se natáčecích dnů.
 Anketa Ve studentské anketě Fakulta roku se umístila Farmaceutická fakulta UK na 1.
místě v kategorii Lékařství a farmacie.
 Největší vědecký festival v ČR - Týden vědy a techniky AV ČR – 1. - 13. 11. 2016.
Přednášející za FaF UK HK:
dr. J. Malý - Bezpečná farmakoterapie – role farmaceuta
doc. P. Zimčík - Léčba světlem
doc. K. Vávrová - Ceramidy v kůži a jejich využití v léčbě kožních onemocnění
doc. M. Hronek - Základní aspekty výživy v době těhotenství a laktace
 Sponzorské dary:
o Nutrica a.s. - dar ve výši 20 tis. Kč, poskytnut na úhradu nákladů spojených s
cestou a účastí PGS studentky Mgr. Joskové (KBLV)na kongresu ESPEN v Kodani
a dar ve výši 70 tis. Kč na projekt KOMS.
o Omega Pharma a.s. - poskytla dar ve výši 35 tis. Kč na projekt KOMS.
o Biogen (Czech Republic) s.r.o. - poskytnut grant ve výši 286,7 tis. Kč na podporu
předmětu Právo a etika pro farmaceuty (100 tis. Kč), na optimalizaci a využití
lékárenského trenažéru (90 tis. Kč) a na podporu předmětu Nemocniční
příprava léčivých přípravků (96,7 tis. Kč).
 Česká televize – vznik vědecké redakce, usiluje o navázání spolupráce s naší fakultou.
Ing. Vlčková:
 Projekty IRP:
o Rekonstrukce děkanátu - aktuálně řešen problém s dodavatelskou firmou
s instalací bondu a drobných vad. Předání posunuté do 15. 10. bond, do 30. 10.
vady a nedodělky.
o Ukončení rekonstrukce studentské místnosti v 8. NP, vybavení nábytkem,
postupné dovybavení (mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí, podnosy,
příbory) – cca 5 tis. Kč, příprava provozního řádu.
o Ukončení umístění sedacího nábytku do veřejných prostor jednotlivých kateder
pro studenty na severní a jižní budově (firma Texbox).
o Ukončena výměna vitrín na chodbách jednotlivých kateder (firma Milan Česák).
o Ukončení zabezpečení kolárny (firma REGODAT, s. r. o.)
o Pokračuje úprava prostor u kantýny.
 Pozemky v areálu Zámostí, které spravuje ÚZSVM - pronájem:
o Pronájem tenisových kurtů a beachvolejbalového hřiště - 170 tis. Kč/rok (zatím
neoficiální cena).

o Pronájem pozemku pod budovou - cca 60 tis. Kč/rok (zatím neoficiální cena).
o Pronájem ostatní zeleně – bezplatná výpůjčka.
 Investiční záměr na nákup pozemků v areálu Zámostí byl zaslán k posouzení na RUK a
zhruba do 2 let se bude řešit jejich odkup (celkem cca 7 mil. Kč).
Předsedkyně AS dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za vystoupení a podání informací.
K výše uvedeným tématům nebyly ze strany členů AS vzneseny žádné dotazy. Zároveň předala
slovo hostu dr. Petru Jílkovi.
dr. Jílek:
Univerzita 3. věku (U3V)na FaF UK Hradec Králové:
U3V - specifický program CŽV je určen uchazečům, kteří dosáhli důchodového věku a
mají střední vzdělání s maturitou. Záhájení kurzu s názvem „Člověk a lék“ proběhne 12.
září 2016 v hlavní budově FaF UK ul. Heyrovského, v posluchárně C. V 10 přednáškách
na podzim 2016 a 10 na jaře 2017 se bude přednášet např. o problematice farmak,
jejich účincích, o moderních lékových formách, antibiotikách atd. Přednášet téměř 100
doposud přihlášeným uchazečům budou prof. Hrdina, doc. Herink, dr. Jílek, dr.
Vopršálová a další akademičtí pracovníci a odborníci z farmaceutické praxe.
Absolventům programu U3V vydá UK osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.
Dr. Jílek podal členům AS dostačující informace o studiu na U3V, dotazy k tématu nebyly
vzneseny.

4. Projednání návrhu „Podmínek pro přijetí ke studiu na Farmaceutické fakultě pro
akademický rok 2017/2018“
Členům AS byl předložen k projednání Návrh „Podmínek pro přijetí ke studiu na Farmaceutické
fakultě pro akademický rok 2017/2018 do magisterského studijního programu Farmacie se
studijním oborem Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského studijního programu
ZBIO se studijním oborem Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia a do
navazujícího magisterského studijního programu ZBIO se studijním oborem Odborný
pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia“. Návrh zpracoval prof. F. Štaud
a doc. P. Nachtigal.
K návrhu byla vznesena námitka ze strany studentů ve smyslu- že pro některé studenty, kteří
počítají s možností znovupřijetí, to může znamenat konec ve studiu.
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o výše uvedeném návrhu.
Hlasování: 9-1-4
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil nadpoloviční většinou návrh „Podmínek pro přijetí ke
studiu na Farmaceutické fakultě pro akademický rok 2017/2018.“

5. Projednání Návrhu na schválení jmenování nového člena Vědecké rady FaF UK
doc. Šimůnek:

Pan děkan předkládá členům AS FaF návrh na jmenování nového člena Vědecké rady FaF UK
prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. h. c., nově jmenovaného ředitele Fakultní nemocnice
Hradec Králové. Byla ustanovena volební komise ve složení dr. Kuchařová, Mgr. Szakošová a
Mgr. Macháček. Senátoři obdrželi hlasovací lístky a v tajném hlasování se vyjádřili
k předloženému návrhu.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: AS FaF UK souhlasí s návrhem jmenovat prof. MUDr. Vladimíra Paličku, CSc., dr. h. c
členem Vědecké rady FaF UK.

6. Projednání Návrhu na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením nové budovy
Výukového a výzkumného centra do užívání
Ing. Vlčková:
Členům AS byly předloženy k projednání a následnému souhlasu s jejich uzavřením podklady
k těmto smlouvám:
 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010572/VB/01 HK, Zborovská, p. č.
725/263, UK – kvvn mezi UK a ČEZ Distribuce, a.s. – předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene pro kabelové vedení vysokého napětí 35 kV – na 40 let.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2015/003 mezi UK a Elektrárnami Opatovice,
a.s. - předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro horkovod - na dobu 40 let.
 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi UK as FN HK předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro optickou trasu CESNET – na dobu
neurčitou.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.08/16/VB/MS mezi UK, RWE GasNet, s.r.o. a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací - předmětem smlouvy
je zřízení věcného břemene pro plynovod - na dobu neurčitou.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č. Kampus/2016 mezi UK, RWE GasNet, s.r.o. a
FN HK - předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro plynovod - na dobu
neurčitou.
 Smlouva o zřízení služebnosti mezi UK a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
– předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro optický kabel veřejné
komunikační sítě – na dobu životnosti podzemního komunikačního vedení.
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o návrhu na uzavření výše uvedených smluv.






Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010572/VB/01 HK, Zborovská, p. č.
725/263, UK – kvvn mezi UK a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: 13-0-0
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2015/003 mezi UK a Elektrárnami Opatovice,
a.s.
Hlasování: 13-0-0
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi UK as FN HK.
Hlasování: 13-0-0







Smlouva o zřízení věcného břemene č.08/16/VB/MS mezi UK, RWE GasNet, s.r.o. a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací.
Hlasování: 13-0-0
Smlouva o zřízení věcného břemene č. Kampus/2016 mezi UK, RWE GasNet, s.r.o. a FN
HK.
Hlasování: 13-0-0
Smlouva o zřízení služebnosti mezi UK a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Hlasování: 13-0-0
Závěr: AS FAF UK schválil návrh všech výše předložených smluv.

7. Vyhlášení doplňkových voleb do studentského sboru AS FaF
Volba 1 zástupce do studentského sboru AS FaF UK na volební období 1. 2. 2015 – 31. 1. 2018.
Konečný termín pro podání návrhů na kandidáty je určen na 7. 11. 2016. Návrhy kandidátů se
můžou podat předsedovi volební komise Mgr. Petru Matoušovi. Volby se konají 15. – 16. 11.
2016. Martina Medveďová a Veronika Skalická ukončily své členství v SKAS, Pavol Tomka, člen
ekonomické komise, ukončil studium.
AS FaF UK tichým souhlasem podpořil vznik volební komise ve složení:
Mgr. Petr Matouš (předseda komise)
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Mgr. Miloslav Macháček

8. Různé
 Schválení zápisů z 11. a 17. zasedání AS FaF:
Předsedkyně AS zahájila hlasování o zápisech z 11. a 17. zasedání AS FaF.
Zápis č. 11 z 20. ledna 2016.
Hlasování: 12-0-0
Závěr: Zápis č. 11 byl AS FaF UK schválen.
Zápis č. 17 z 22. června 2016.
Hlasování: 11-0-1
Závěr: Zápis č. 17 byl AS FaF UK schválen.
 Navržení termínů zasedání AS FaF UK.
Předsedkyně AS zahájila hlasování o navržených termínech zasedání AS FaF UK.
19. 10. 2016
23. 11. 2016
21. 12. 2016
11. 1. 2017
Hlasování: 12-0-0

Závěr: AS FaF UK schválil navržené termíny zasedání AS.
 Nominace na XXIII. Evropský veletrh Gaudeamus – návrh zástupce - David Suchánek.
18. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 15:55 hod.

Usnesení:
Usnesení 18-1: AS FaF schválil navržený program.
Usnesení 18-2: AS FaF schválil Návrh „Podmínek pro přijetí ke studiu na Farmaceutické fakultě
pro akademický rok 2017/2018“.
Usnesení 18-3: AS FaF schválil Návrh na jmenování prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. h.
c. nového člena Vědecké rady FaF UK.
Usnesení 18-4: AS FaF schválil Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s uvedením
nové budovy Výukového a výzkumného centra do užívání.
Usnesení 18-5: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010572/VB/01
HK, Zborovská, p. č. 725/263, UK – kvvn mezi UK a ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení 18-6: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/003 mezi UK a
Elektrárnami Opatovice, a.s.
Usnesení 18-7: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
mezi UK as FN HK.
Usnesení 18-8: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene č.08/16/VB/MS mezi UK,
RWE GasNet, s.r.o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací.
Usnesení 18-9: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Kampus/2016 mezi UK,
RWE GasNet, s.r.o. a FN HK.
Usnesení 18-10: AS FaF schválil Smlouvu o zřízení služebnosti mezi UK a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s.
Usnesení 18-11: AS FaF schválil zápisy z 11. a 17. zasedání AS FaF UK.
Usnesení 18-12: AS FaF UK podpořil vznik volební komise doplňovacích voleb do
studentského sboru AS FaF UK.
Usnesení 18-13: AS FaF schválil termíny konání dalších zasedání AS FaF UK.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 3. 10. 2016

