Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 19. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 23. listopadu 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

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

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentského sboru Akademického
senátu FaF
4. Vystoupení vedení fakulty
5. Projednání Žádosti o svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity
Karlovy Lékařské fakultě v Hradci Králové (pozemek parc. č. 725/8 a parc. č.
725/190 v katastrálním území Nový Hradec Králové, vedené u k. ú. pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č.
22015)
6. Projednání Žádosti o zřízení věcného břemene plynovodu umístěného v areálu
Kampusu (na pozemku parc. č. 728 v katastrálním území Nový Hradec Králové,
vedené u k. ú. pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na
listu vlastnictví č. 22015)
7. Projednání Návrhu Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech

8.
9.
10.
11.

Projednání Grafického návrhu nového znaku FaF UK
Projednání Návrhu nového člena Legislativní komise AS UK
Projednání Návrhu nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK
Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 19. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo
konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla
Renáta Zdanovcová, skrutátory byli Dieu Vu Hong a Josef Kunrt. Zároveň přivítala hosty a nové
členy AS za studentský sbor Markétu Pospíšilovou, Lucii Ženklovou, Dieu Vu Hong a Josefa
Kunrta.

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

3. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentského sboru Akademického senátu
FaF
Mgr. Petr Matouš seznámil senátory s výsledky doplňovacích voleb do studentského sboru AS
FaF na funkční období 1. 2. 2015 – 31. 1. 2018. Členy volební komise byli Mgr. P. Matouš
(předseda volební komise), PharmDr. L. Červený, Ph.D. a Mgr. M. Macháček. Volilo celkem 120
oprávněných voličů, tj. 7, 72 %, odevzdáno bylo 120 platných hlasovacích lístků. Do AS FaF byla
zvolena 44 hlasy Vu Hong Dieu. Náhradníky byli zvoleni Petr Domecký (40 hlasů) a Pavlína
Chladová (36 hlasů).

4. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Mephared 2 (M2):
Pan děkan informoval členy AS o dalším jednání ohledně dostavby kampusu
s náměstkem pro řízení sekce operačních programů MŠMT dr. Velčovským, ministryní
školství K. Valachovou a primátorem města Hradce Králové Z. Finkem. Předložený
návrh na realizaci dostavby kampusu byl podpořen.
 Podpora excelentních výzkumných týmů – projekt STARSS - čeká se na výsledek.
 Slavnostní otevření místnosti na Kuksu – sál V. Ruska. FaF získala reprezentativní
prostory pro pořádání společenských akcí.

prof. Hrabálek:
 Oblast vnějších vztahů:
Informace o změně termínu konání vánočního koncertu ze dne 14. 12. 2016 na 12. 12.
2016. Koncert se uskuteční od 19:30 hod. v Městské hudební síni, program koncertu
zůstává. Vystoupí dechové kvinteto složené z hráčů Filharmonie Hradec Králové.
doc. Nachtigal:
 Informace o průběhu a organizaci Dne otevřených dveří - 14. 12. 2016.
Úvodní přednášky na Dni otevřených dveří proběhnou ve velké aule kampusu v 9:00
hod., v 11:00 hod. a ve 13:00 hod. v délce trvání cca 45 minut.
 Zahraniční výuka:
Informace doc. Nachtigala o aktuálním stavu výuky na Krétě. V 1. ročníku (noví
studenti) studuje 8 studentů, z loňského ak. roku studuje 16 studentů.
Pro zahraniční studenty připraven manuál, jehož cílem je podat studentovi důležité
informace o postupu, ohledně případného uznání předmětů při přechodu z jiné fakulty
a to ještě před nástupem na naši fakultu („transfer“ studentů). Rozhodnutí o
uznání/neuznání bude stále v kompetenci garanta předmětu a vedoucího katedry.
prof. Štaud:
 Studijní záležitosti:
o Podmínky přijímacího řízení - zohlednění připomínek rektora UK k podmínkám
přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studia pro ak. rok 2017/2018. Podmínky pro přijetí byly
upraveny v příslušné webové aplikaci UK a jsou zveřejněny na webových
stránkách FaF. Byla vypuštěna nepřípustnost podání přihlášky u již studujících
studentů. Tato možnost bude opět zvažována a diskutována v příštích letech i
s ohledem na nový univerzitní Řád přijímacího řízení a soulad se Správním
řádem.
o Projekt Cesta ke středoškolákům – sepsána smlouva mezi FaF UK a firmou SCIO.
CZ, s.r.o. o zpracování osobních údajů a o provedení analýzy výsledků studentů
po 1. roce studia na vysoké škole.
o Společnost SCIO provádí hodnocení úspěšnosti studentů, kteří byli přijati na
základě přijímacích zkoušek a bez přijímacích zkoušek (prospěch, SCIO testy)
o Studenti mají možnost získat potvrzení o studiu prostřednictvím služby CZECH
POINT.
Ing. Vlčková:
 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. 7. 2016 byl navýšen rozpočet pro VŠ.
Prostředky by měly být primárně použity na zvýšení odměňování pracovníků VŠ. UK
rozdělila přidělené prostředky dle schválených Principů pro r. 2016, UK obdržela
celkem 46 mil. Kč, FaF 1 799 tis. Kč.
 Nákup pozemku p. č. 1376/3 k. ú. Malšovice pod budovou v Zámostí – celková plocha
7 m2, předpokládaná cena pozemku 14 tis. Kč, vlastník pozemku Římskokatolická
farnost Nový Hradec Králové souhlasí s prodejem.
 Investice IRP:

Všechny investice předány a ukončeny, OSREP společně s IPTO a EO zajistí finanční
vypořádání jednotlivých investic:
o rekonstrukce AT stanice
o zabezpečení kolárny
o elektronický systém studijního oddělení
o dodávka a montáž vitrín
o dodávka sedacího nábytku
o rekonstrukce studentské místnosti
o rekonstrukce malé zasedací a denní místnosti děkanátu včetně vybavení
o rekonstrukce veřejných prostor děkanátu
o rekonstrukce prostoru před kantýnou
 Platební terminály – v pokladně a v knihovně fakulty platební terminály již v provozu.
Každá platba kartou je snížena o poplatek 0,78%.
Předsedkyně AS dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za vystoupení a podání užitečných
informací. K výše uvedeným tématům nebyly ze strany členů AS vzneseny žádné dotazy.
5. Projednání Žádosti o svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity
Karlovy Lékařské fakultě v Hradci Králové (pozemek parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190
v katastrálním území Nový Hradec Králové, vedené u k. ú. pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015)
Členům AS a Legislativní komise byl předložen dokument k Žádosti o svěření správy
nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Lékařské fakultě v Hradci Králové
(pozemek parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190 v katastrálním území Nový Hradec Králové, vedené
u k. ú. pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č.
22015). K předloženému dokumentu nebyly ze strany členů AS a Legislativní komise nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o výše uvedeném dokumentu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

6. Projednání Žádosti o zřízení věcného břemene plynovodu umístěného v areálu Kampusu
(na pozemku parc. č. 728 v katastrálním území Nový Hradec Králové, vedené u k. ú. pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015)
Členům AS a Legislativní komise byl předložen dokument k Žádosti o zřízení věcného břemene
plynovodu umístěného v areálu Kampusu (na pozemku parc. č. 728 v katastrálním území Nový
Hradec Králové, vedené u k. ú. pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Králové, na listu vlastnictví č. 22015). K předloženému dokumentu nebyly ze strany členů AS a
Legislativní komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o výše uvedeném dokumentu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený dokument.

7. Projednání Návrhu Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech
Členům AS a Legislativní komise byl předložen Návrh Podmínky pro přijetí ke studiu
v doktorských studijních programech. V návrhu (angl. verze) byly opraveny drobné překlepy.
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o výše uvedeném návrhu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil předložený návrh.

8. Projednání Grafického návrhu nového znaku FaF UK
doc. Šimůnek, prof. Hrabálek:
 Předložení návrhu nového znaku FaF UK – prof. Hrabálek:
Členům AS a Legislativní komise byl předložen grafický návrh nového znaku
Farmaceutické fakulty UK. Na samotném návrhu pracoval grafik Tomáš Pernický. Na
úvod před senátory předstoupil prof. Opletal. Jako člen akademické obce uplatnil svoje
vysvětlení k věcné úpravě znaku předloženého k diskuzi. Téma vystoupení – grafická
struktura a obsahová výpověď. Zdůraznil, že znak má vyjadřovat generální náplň oboru,
atributy historie a současnosti, má být přehledný. Jako zdařilý označil nápis na okraji
znakového pole a zdůvodnil volbu centrálního symbolu (had – symbol léčení, primární
znak léčitelství), a volbu dalších symbolů v centrálním poli (třenka s těrkou – nástroj
pro výrobu léčiv, listy – objímající další symboly, charakterizující farmacii, která vzešla
z přírodních léčiv, benzen – zde naznačuje organická léčiva. Dle jeho názoru navržené
symboly znaku byly zvoleny správně. Ze strany senátorů byly k předloženému návrhu
vzneseny negativní připomínky a věcné dotazy:
o záležitost návrhu nového znaku je třeba řešit s dostatečným časovým
předstihem v širší diskuzi s akademickou obcí (D. Suchánek)
o jak znělo zadání pro vypracování návrhu nového znaku (dr. Šnejdrová)
o širší výběr grafických pracovišť (D. Suchánek)
o nový návrh je sice jednodušší a přehlednější, přesto je přeplněn mnoha znaky
o významné připomínky se objevily vůči všem součástem znaku – velikost zmije,
benzen, třecí miska, zkřížené listy, jejich výběr, velikost a rozmístění v prostoru
(dr. Červený)
o proč vypadají navržené symboly takto (dr. Šnejdrová)
o větší pochopitelnost znaku pro širokou veřejnost (dr. Koula)

o jaká je finanční stránka věci ohledně smlouvy o poskytnutí licence (zda se bude
jednat o jednorázový poplatek)
o zda bude nutné platit autorovi znaku poplatek za využívání znaku i v budoucích
letech, jak je vše smluvně ošetřeno
Prof. Hrabálek odpověděl na předložené dotazy. Děkan fakulty přislíbil, že p. Pernický bude
požádán o rozpracování návrhu ve více variantách. Souhlasil s veřejným projednáním návrhu
(resp. variantních návrhů) nového znaku fakulty s členy akademické obce fakulty. Upozornil,
že na veřejnou soutěž o další návrh (návrhy) již není čas, protože znak je součástí Statutu
fakulty, který musí být novelizován v souvislosti s novelou VŠ zákona a univerzitních vnitřních
předpisů v prvním čtvrtletí roku 2017. Musí být také připraven jednotný vizuální styl fakulty
v návaznosti na opatření rektora. Samozřejmě zde je možnost zůstat u stávajícího znaku
fakulty; v rámci stávajícího funkčního období již děkan předložení dalších návrhů znaku od
jiných výtvarníků nepředpokládá. O podobě nového znaku FaF UK se bude nadále diskutovat.
Hlasování o návrhu nového znaku FaF UK bylo odloženo.
9. Projednání Návrhu nového člena Legislativní komise AS UK



Doc. Hronek – předseda Legislativní komise, předložil senátorům AS návrh na zvolení
Mgr. Lukáše Matějky za člena Legislativní komise AS UK.
Mgr. Lukáš Matějka - zástupce FaF v právnických věcech – seznámil členy se svým
profesním životopisem.
Volební komise:
Mgr. Iveta Szakošová (předsedkyně volební komise)
dr. Lukáš Červený (člen komise)
Mgr. Miloslav Macháček (člen komise)

Předsedkyně AS vyzvala senátory k hlasování o zvolení Mgr. L. Matějky za člena Legislativní
komise AS UK. Senátoři přistupovali jednotlivě k volební urně.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: Na základě hlasování byl Mgr. L. Matějka zvolen novým členem Legislativní komise AS
UK.

10. Projednání Návrhu nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK
Členům AS a Legislativní komise byl předložen k připomínkování dokumenty s návrhu nových
a novelizovaných vnitřních předpisů UK. Ze strany senátorů a členů Legislativní komise nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedkyně AS vyzvala senátory k hlasování o výše uvedeném
návrhu.
Hlasování: 15-0-0

Závěr: AS FaF UK projednal návrhy nových a novelizovaných vnitřních předpisů UK a nemá
k nim připomínky.

11. Různé
 Schválení zápisu z 18. zasedání AS FaF:
Předsedkyně AS zahájila hlasování o zápisu z 18. zasedání AS FaF.
Hlasování: 14-0-0
Závěr: Zápis z 18. zasedání AS FaF UK byl schválen.


Příští zasedání AS se bude konat 21. 12. 2016 od 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu.



Vystoupení Mgr. Petra Matouše - uctění památky 17. listopadu 1989, informace o
shromáždění na Albertově, které organizuje studentská část AS UK ve spolupráci
s dalšími studentskými spolky.
Program shromáždění:
o prezentace 30 studentských spolků (nejen z naší univerzity)
o pietní akce u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici - vystoupení rektora Univerzity
Karlovy T. Zimy, rektora Masarykovy univerzity M. Beka, místopředsedkyně
SK RVŠ B. Stuhlové, hosta pietního shromáždění bývalého premiéra doc.
Petra Pitharta a dalších zástupců UK

19. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 16:40 hod.

Usnesení:
Usnesení 19-1: AS FaF schválil navržený program.
Usnesení 19-2: AS FaF UK projednal a schválil svěření správy nemovitého majetku ve
vlastnictví Univerzity Karlovy Lékařské fakultě v Hradci Králové.
Usnesení 19-3: AS FaF UK projednal a schválil smlouvu o zřízení věcného břemene plynovodu
ve prospěch firmy GasNet, s.r.o.
Usnesení 19-4: AS FaF UK schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu v doktorských
studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2017/2018.
Usnesení 19-5: AS FaF UK projednal grafický návrh nového znaku FaF UK.

Usnesení 19-6: AS FaF UK zvolil Mgr. Lukáše Matějku do Legislativní komise AS UK.
Usnesení 19-7: AS FaF UK projednal nové a novelizované vnitřní předpisy UK.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 12. 12. 2016

