Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 24. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 22. března 2017 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

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

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání návrhu Smluv mezi správou silnic Královéhradeckého kraje a
Univerzitou Karlovou – Kampus (Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení nemovitosti č. 9/20/16/0226/Hr/F; Smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 9/30/16/0224/, Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení nemovitosti č. 9/20/16/0225/Hr/F)
Projednání Otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitostí,
konkrétně Pozemků parc. č. 170/5 a parc. č. 166/11 v katastrálním území Třebeš,
vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště
Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 21903 (č. p. 170/5) a na listu vlastnictví č. 23
2227 (p č. 166/11)
Projednání návrhu Statutu FaF UK
Projednání návrhu Volebního řádu AS FaF UK
Projednání návrhu Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK
Projednání návrhu Disciplinárního řádu Farmaceutické fakulty

10. Projednání návrhu oblastí vzdělávání, na kterých se bude podílet FaF UK s v rámci
žádosti o institucionální akreditaci
11. Projednání návrhu Podmínek pro dodatečné přijímací řízení pro studium
v doktorských studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2017/2018
12. Projednání návrhu Jednacího řádu AS Faf UK
13. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 24. zasedání AS FaF UK. Bylo konstatováno, že se
senát sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání provedla Lenka Peterková,
skrutátory byli ustanoveni Dieu Vu Hong a Josef Kunrt.

2. Schválení programu
Předsedkyně AS vyzvala členy k hlasování o navrženém programu.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 24. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 MEPHARED 2 – další jednání na MŠMT (společně s LFHK). Doplňují se podklady pro
posouzení projektu, diskutuje se režim spolufinancování – předběžně domluveno
s rektorem a paní kvestorkou financování z rozpočtu fakult (45 %) a z rektorátu (55 %).
Zásadním zlomem bude jednání monitorovacího výboru operačního programu (květen
2017) o zařazení projektu do seznamu tzv. velkých projektů. Dalším limitem je čas (čím
později se rozhodne, tím se zkracuje čas na řešení projektu).
 Poděkování a gratulace prof. Solichovi a jeho týmu za vynikající přípravu projektu
STARSS (realizace od 1. 3. 2017, potrvá do roku 2022) – projekt byl na základě jednání
výběrové komise doporučen k financování ve výši 151 mil. Kč.
Diskuze:
doc. Kučera: Není zkracující se čas pro realizaci projektu MEPHARED 2 již kritický?
doc. Šimůnek: V případě, že nenastanou komplikace, je projekt stále ještě realizovatelný.
doc. Nachtigal:
 Schůzka se samoplátci ohledně změn ve výuce, na níž byli informováni o zvýšeném
školném (studium v anglickém jazyce od akad. r. 2017/2018 se zvyšuje pro studenty 1.
ročníku z 6 700 EUR na 7 600 EUR). Zahraniční studenti byli zároveň vyzváni k
vyplnění ankety o hodnocení studia v SIS (výsledky do konce dubna).
 Informace o uchazečích o studium v anglickém jazyce (mj. 8 uchazečů z Íránů)



Výuka na Krétě – 3. ročník se zřejmě neotevře, postupujícímu studentovi bude
navrženo, aby pokračoval ve studiu na fakultě v ČR. Rozhodná doba o pokračování
projektu – počátek léta / konec akademického roku.

prof. Hrabálek:
 Realizace projektu Farmaceutická stezka – instalace stojanů a informačních tabulí
proběhne na ZLR v nejbližších dnech, oficiální otevření stezky proběhne v dohledné
době dle počasí.
 Nábřeží vysokých škol – bude se konat 20. 4. 2017, fakulta zde bude mít svůj stánek.
Organizací pověřena dr. Veronika Pilařová (KACH). Na tuto akci volně navazuje
Hradecký majáles (informační stánek na akci, na fakultě banner s programem akce).
Diskuze:
O. Keresteš: Z jakého důvodu se FaF nebude letos účastnit Dne celoživotního
vzdělávání v Karolinu?
prof. Hrabálek: FaF se účastnit nebude dle zkušeností z minulých let – minimální zájem
účastníků o stánek FaF.
prof. Wsól:






Informace o aktuálních pracích na přípravě a podávání grantů (GAČR). Úspěšnost
v soutěži GAUK (v současné době se řeší 41 projektů).
Informace o konání Studentské vědecké konference (středa 19. 4. 2017, letos
netradičně proběhne pouze v jednom dni.).
Výzva CELSA (spolupráce s univerzitou v Lovani) – blíží se termín 1. kola podávání
přihlášek, informace jsou na intranetu fakulty.
Vrcholí výpočet RIV bodů – výsledek bude znám asi na přelomu března a dubna.
Konečná částka z UK pro rozpočet PROGRES v tu dobu pravděpodobně ještě známa
nebude. Osobní ohodnocení za vědu obdrží akademičtí pracovníci v březnové
výplatě.

Diskuze:
Mgr. Matouš: Jaká je úspěšnost GAUKů v letošním roce?
prof. Wsól: Úspěšnost je 38%.
doc. Šimůnek: Z přírodovědných a lékařských fakult máme letos největší úspěšnost.
prof. Solich:
 Projekt OP VVV – zpracovávají se připomínky, připravují se podklady k celofakultnímu
projektu cca za 230 mil. pro výzvu Execelentní výzkum. V prvním kole jsme umístěni
několik míst pod čarou – 41. místo. Do druhého kola je třeba zpracovat připomínky do
konce dubna.
 Projekt Čtyřvýzva – rozvoj doktorských programů, navazující investice a výukový
projekt (částka 100 miliónů), dle neoficiálních zpráv by výsledek mohl dopadnout
dobře, konečný výsledek bude znám v polovině dubna.
 Předaplikační výzva DRUGTECH – garantem je prof. Wsól, termín do konce června.






Výzva OP VVV – výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (nastavení parametrů škol
včetně nastavení hodnocení výzkumu) – účast fakulty je povinná (účastní se všechny
fakulty UK).
Mapování zahraniční spolupráce s ostatními institucemi. Vyhodnocení proběhne do
konce března.
Příprava výroční zprávy o činnosti za rok 2016.

Ing. Vlčková:
 Pokyn z RUK uzavřít účetní rok 2016. Fakulta skončila s kladným hospodářským
výsledkem 1 249 000,- Kč + cca 1 000 000,- Kč je ponechán v rezervě pro letošní rok
 Rozpis rozpočtu univerzity pro letošní rok je nyní závislý na rozpisu podílů PROGRESU,
pokud rozpis bude předán velkému AS univerzity do konce března, měl by být zároveň
schválen i rozpočet. Pokud se to tak nepodaří, posouvá se schválení, až na konec
dubna.
 Pracuje se na výroční zprávě o hospodaření, data jsou uzavřená, na univerzitu byla
odeslána tabulková část. Výroční zpráva musí být vypracována do konce dubna.
 Na kolegiu 21. 3. 2017 byl projednán nákup pozemků v areálu Zámostí. Pozemky jsou
částečně ve vlastnictví státu ČR a hospodaří s ním Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (pozemek za 9,5 mil. Kč) a částečně Římskokatolické farnosti (pozemek
za 13 tis. Kč). Záměr je předložen ke schválení AS FaF UK.
 EET – od 1. 3. 2017 jsou na fakultě evidovaný tržby (prodejna knih, Kuks).
 Intenzivně se připravují základní dokumenty a materiály ke spisové službě (dnes
proběhla schůzka s jednotlivými odděleními děkanátu). Termín implementace
elektronické služby pro FaF i pro LF je 25. 5. 2017.
Diskuze:
dr. Červený: Kladný výsledek hospodaření 1 249 000,- Kč a 1 000 000,- Kč ponechaný v rezervě
lze vnímat dohromady?
Ing. Vlčková: Ano, celkový hospodářský výsledek za rok 2016 činí + 2 249 000,- Kč.
Markéta Pospíšilová: Dotaz ohledně přístupu k výsledkům ankety hodnocení výuky – v SIS se
prý studentům nezobrazují.
doc. Šimůnek: Číselné výsledky u jednotlivých předmětů ve studijních programech budou
uvedeny ve výroční zprávě. Co se týká slovních výsledků – „podepsané“ výsledky by v SIS být
měly. Pokud se studentům výsledky nezobrazují, pan děkan poprosil o zajištění nápravy.
„Nepodepsané“ připomínky se dle univerzitního řádu hodnocení výuky zveřejnit nesmí.
„Nepodepsané“ připomínky dostali vedoucí kateder., aby s nimi seznámili ostatní pracovníky
kateder, aby byly následně řešeny.
doc. Nachtigal: Obrátí se s dotazem k této problematice na CIT.
Závěr: AS vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání návrhu smluv mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a Univerzitou
Karlovou – Kampus
Ing. Vlčková představila návrhy smluv a vysvětlila podrobnosti. Dr. Kudláčková oznámila, že
k návrhu smluv nedošly žádné připomínky a je tedy možné přistoupit k hlasování.

Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrhy předložených smluv, tj. Smlouvu o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitostí č. 9/20/16/0226/Hr/F mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje a Univerzitou Karlovou, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 9/20/16/0224//Hr/F mezi Správou silnic Královehradeckého kraje a Univerzitou Karlovou a
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 9/20/16/0225/Hr/F mezi Správou silnic
Královehradeckého kraje a Univerzitou Karlovou, a souhlasí s jejich podepsáním.

5. Projednání otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitostí
Ing. Vlčková uvedla tento bod a seznámila akademický senát s podrobnostmi. Dr. Kudláčková
oznámila, že k návrhu smluv nedošly žádné připomínky a je tedy možné přistoupit k hlasování.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitostí,
konkrétně pozemků parc. č. 170/5 a parc. č. 166/11 v katastrálním území Třebeš, vedené u
Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu
vlastnictví č. 21903 (p. č. 170/5) a na listu vlastnictví č. 23227 (p. č. 166/11), a souhlasí s jeho
přijetím.

6. Projednání návrhu statutu FaF UK
doc. Šimůnek:
Pan děkan uvedl tento bod a představil návrh nového znění statutu fakulty. Zároveň poděkoval
všem, kteří se podíleli na tvorbě této novelizace (členové legislativní komise AS i ostatní
senátoři, Mgr. Matějka). Všechny došlé připomínky z AS byly zpracovány.
Dr. Kudláčková představila došlé formální připomínky. V diskuzi vystoupil Mgr. Matouš
s těmito body: znění promočních slibů, poděkování za doplnění člena z řad studentů do
rozšířeného kolegia děkana, dotaz ohledně zveřejňování zápisů z kolegia, otázka k řádu
udělování medailí – dotazy a připomínky byly zodpovězeny. Dále proběhla diskuze ohledně
znění čl. 3 odst. 8 ohledně souběhu funkce člena senátu fakulty a člena senátu univerzity. Po
vysvětlení situace bylo navrženo nové znění: „Člen akademické obce fakulty může současně
vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník
fakulty nebo ředitel další součásti univerzity.“ O této modifikaci bylo hlasováno (Hlasování: 140-2) a nové znění čl. 3 odst. 8 bylo začleněno do návrhu statutu.
Petr Domecký: Jaký je plán použití nového znaku?
doc. Šimůnek: znak bude využíván na všechny hlavičkové papíry, propagační materiály apod.
Použití znaku vychází z předpisů univerzity.
doc. Kučera: dotázal se, zda fakulta vlastní autorská práva ke znaku?

doc. Šimůnek: Bude-li znak schválen, autorská práva získáme. S autorem znaku je dohodnuto,
že autorská práva poskytne.
Dr. Kudláčková ukončila diskuzi a vyzvala členy senátu k hlasování o novém znění Statutu FaF
UK se schválenou modifikací čl. 3 odst. 8.
Hlasování: 15-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil Statut FaF UK.

7. Projednání návrhu volebního řádu AS FaF UK
Doc. Šimůnek představil návrh nového znění řádu. Mgr. Matouš upozornil na formální
připomínky (doplnění místa pro podpis…).
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Volební řád Akademického senátu FaF UK.

8. Projednání návrhu jednacího řádu vědecké rady FaF UK
Doc. Šimůnek představil návrh nového znění řádu a poděkoval všem za zaslané připomínky.
Jednací řád byl předložen vědecké radě fakulty a projednán bez připomínek. Připomínka
senátu byla vysvětlena (formulace „nevysloví nesouhlas“ v čl. 6 je ve stejném znění jako v
jednacím řádu vědecké rady univerzity) a dr. Kudláčková oznámila, že AS stahuje svoji
připomínku k tomuto bodu.
Hlasování: 15-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil Jednací řád Vědecké rady FaF UK.

9. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Farmaceutické fakulty
doc. Šimůnek: představil návrh nového znění řádu a sdělil, že všechny připomínky z legislativní
komise byly zapracovány. Mgr. Matějka doplnil informace o funkčním období členů
disciplinární komise. V diskuzi vystoupil doc. Kučera (dotaz ohledně funkčního období).
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Disciplinární řád pro studenty FaF UK.

10. Projednání návrhu oblastí vzdělávání, na kterých se bude podílet FaF UK v rámci žádosti
o institucionální akreditaci
Doc. Šimůnek tento návrh představil – nastavení oblastí vzdělávání je nutné pro podání žádosti
o institucionální akreditaci (vychází z nové koncepce akreditací, kterou přinesla novela zákona

o VŠ). Za fakultu je první oblastí farmacie, druhou oblastí jsou zdravotnické obory (ZBIO) a třetí
oblastí je chemie (doktorský program). Fakulta byla univerzitou vyzvána k deklarování, že tyto
oblasti má pokryté kvalitními pracovníky, publikacemi a granty.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh oblastí vzdělávání, na kterých se bude podílet FaF UK v rámci
žádosti o institucionální akreditaci, a s uvedeným návrhem souhlasí.

11. Projednání návrhu podmínek pro dodatečné přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2017/2018
Doc. Šimůnek uvedl tento návrh a vysvětlil výhody dodatečného přijímacího řízení pro
doktorské studium. Bohužel není jisté, zda rektorát toto dodatečné řízení povolí (v řádu pro
přijímací řízení bohužel tato možnost není).
doc. Cahlíková: dotázala se, zda termín pro podání přihlášek 30. 4. 2017 platí i pro zahraniční
studenty?
doc. Šimůnek: Bylo by lepší, aby i tito zájemci přihlášky podávali do 30. 4. 2017.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal podmínky pro dodatečné přijímací řízení pro studium v
doktorských studijních programech na FaF UK a s uvedeným návrhem přijímacího řízení pro
akademický rok 2017/2018 souhlasí.

12. Projednání návrhu jednacího řádu AS FaF UK
Mgr. Matouš představil návrh znění Jednacího řádu AS FaF UK a vysvětlil následující kroky před
schválením předpisu. JŘ bude postoupen k vyjádření a připomínkování děkanu fakulty,
legislativní komisi AS FaF UK a rektorátu UK. Po zapracování případných připomínek by se
jednací řád vrátil ke schválení AS FaF UK v rámci druhého balíčku vnitřních předpisů.
Dr. Kudláčková poděkovala všem, kteří se podíleli na sestavení a připomínkování tohoto
návrhu.
Hlasování: 15-0-0
Závěr: AS souhlasí s postoupením návrhu jednacího řádu AS FaF UK k vyjádření děkanovi
fakulty, legislativní komisi AS FaF UK a rektorátu UK

13. Různé
Schválení zápisu z 22. a 23. zasedání AS FaF UK: dr. Kudláčková seznámila členy senátu s došlou
připomínkou na str. 5 týkající se spolufinancování projektu Pajkrovy flošny - financování

projektu bude rozděleno mezi Univerzitu Karlovu, město a kraj, nikoliv mezi fakultu, město a
kraj.
Hlasování: 13-0-2
Závěr: Zápis z 22. a 23. zasedání AS FaF UK byl schválen.
Informace ohledně výjezdního zasedání AS na Kuksu: Členům senátu bude zaslán odkaz na
elektronické hlasování za účelem vybrání nejvhodnějšího termínu.

Předsedkyně AS dr. Kudláčková ukončila 24. zasedání AS FaF UK v 16.00 hod.

Zapsala: Lenka Peterková

Ověřili:

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.)
Mgr. Petr Matouš

V Hradci Králové dne 25. 3. 2017

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 24. zasedání AS FaF UK dne 22. března 2017

Usnesení 24-1: AS FaF UK schválil program 24. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 16-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 24-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: přijato tichým souhlasem

Usnesení 24-3: AS FaF UK projednal návrhy předložených smluv, tj. Smlouvu o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitostí č. 9/20/16/0226/Hr/F mezi Správou
silnic Královehradeckého kraje a Univerzitou Karlovou, Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 9/20/16/0224//Hr/F mezi Správou silnic Královehradeckého kraje a
Univerzitou Karlovou a Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 9/20/16/0225/Hr/F mezi
Správou silnic Královehradeckého kraje a Univerzitou Karlovou, a souhlasí s jejich podepsáním.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 24-4: AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitostí, konkrétně pozemků parc. č. 170/5 a parc. č. 166/11 v katastrálním území Třebeš,
vedené u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové,
na listu vlastnictví č. 21903 (p. č. 170/5) a na listu vlastnictví č. 23227 (p. č. 166/11), a souhlasí
s jeho přijetím.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 24-5: AS FaF UK schválil Statut FaF UK.
Hlasování: 15-0-1

Usnesení 24-6: AS FaF UK schválil Volební řád Akademického senátu FaF UK.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 24-7: AS FaF UK schválil Jednací řád Vědecké rady FaF UK.
Hlasování: 15-0-1

Usnesení 24-8: AS FaF UK schválil Disciplinární řád pro studenty FaF UK.

Hlasování: 15-0-0

Usnesení 24-9: AS FaF UK projednal návrh oblastí vzdělávání, na kterých se bude podílet FaF
UK v rámci žádosti o institucionální akreditaci, a s uvedeným návrhem souhlasí.
Hlasování: 15-0-0

Usnesení 24-10: AS FaF UK projednal podmínky pro dodatečné přijímací řízení pro studium v
doktorských studijních programech na FaF UK a s uvedeným návrhem přijímacího řízení pro
akademický rok 2017/2018 souhlasí.
Hlasování: 15-0-0

Usnesení 24-11: AS FaF UK projednal předložený návrh Jednacího řádu AS FaF UK a souhlasí
s postoupením dokumentu k vyjádření děkana fakulty, legislativní komisi AS FaF UK a rektorátu
UK.
Hlasování: 15-0-0

Usnesení 24-12: AS FaF UK schválil zápis z 22. a 23. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 13-0-2

