Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 25. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 26. dubna 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, Petr Domecký, Ondřej Keresteš, dr. Monika Kuchařová, Josef Kunrt, dr. Josef
Malý, Markéta Pospíšilová, dr. Jaroslav Roh, Mgr. Iveta Szakošová, dr. Eva Šnejdrová, Manuela
Voráčová, Dieu Vu Hong
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Petr Solich, Ing. Lenka Vlčková, Mgr. Lukáš Matějka, David
Suchánek

Omluveni: Mgr. Malek Azar, dr. Lukáš Červený, dr. Miloslav Macháček, dr. Tomáš Siatka, doc.
Dalibor Šatínský, Lucie Ženklová, prof. Alexandr Hrabálek, doc. Petr Nachtigal, prof. Vladimír
Wsól, Renáta Zdanovcová

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Projednání návrhu nákupu pozemku pod budovou JIH v Hradci Králové, ulice:
Akademika Heyrovského 1203
5. Projednání návrhu nákupu pozemku v areálu Zámostí č. p. 683 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti
6. Projednání návrhu nákupu pozemku v areálu Zámostí č. p. 683 ve vlastnictví ČR
s příslušností hospodařit ÚZSVM
7. Projednání návrhu Pravidel pro organizaci studia
8. Projednání návrhu Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky
9. Projednání návrhu Pravidel pro přiznání stipendií
10. Projednání návrhu Změny přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 110/2017,
UKRUK/4593/2017-1)
11. Projednání návrhu Jednacího řádu AS Faf UK

12. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 25. zasedání Akademického senátu (AS) v 14.09
hod. Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání
provedl Josef Kunrt a Petr Matouš, skrutátory byly určeny Manuela Voráčová a Markéta
Pospíšilová.

2. Schválení programu
K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 25. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 MŠMT oficiální krok o projektu MEPHARED II – navrhuje doplnit do operačního
programu VVV.
 Krok na jednání vlády – vláda vzala na vědomí; květen – hodnocení monitorovacího
výboru VVV – pozměnění operačního programu; začne oficiální jednání s orgány o
detailních podmínkách.
prof. Hrabálek (v zastoupení doc. Šimůnkem):
 Vysloveno poděkování všem organizátorům za Nábřeží VŠ.
prof. Štaud:
 Institucionální akreditace – příprava na rektorátu; fakulty dostávají úkoly, dokdy vše
připravit (do konce června 2017).
 Počet uchazečů nižší o 20 %; méně opakujících studentů (o cca 100 méně);
demografický propad uchazečů na farmaceutických fakultách i UK obecně
o Analýza SCIO – zpracována detailní úspěšnost studentů (podle způsobu přijetí
a absolvovaných zkoušek); nejlépe se daří studentům bez přijímaček (např.
u předmětů organická chemie, farmaceutická botanika); nejhůře studenti
z dodatečného přijímacího řízení (konané v září).
o Pravidla pro přijetí (bude ještě diskutováno) – snížení percentilu z 85 % na 80 %
(NSZ); průměr bude snížen na 1,19 – 1,2.
 Pracovní schůzka o uznávání DP jako práce rigorózní – zpřístupnění titulu PharmDr.;
podmínkou bude experimentální práce hodnocená výborně a obhájená – na FaF.
 Reorganizace praxí – schůze Kurikulární komise se zástupci KSKF (možnost absolvovat
část praxe v lékárně již po 3. ročníku).
 Garant předmětu: v současnosti více vyučujících – bude uveden pouze jeden.





Anketa hodnocení výuky studenty – žebříček předmětů; vyplacení jednorázových
odměn kvalitně hodnoceným předmětům a vyučujícím (nově propracovaný systém) –
400 000 Kč na jednorázové odměny (za studijní obor farmacie).
Dotazy: Pospíšilová (zrušení fakultních přijímaček), Kučera, Keresteš, Matouš (analýza
SCIO), Domecký (rešeršní DP – nelze uznat jako rigorózní), Suchánek (prospěchový
průměr), Matouš, Šnejdrová (DP jako rigorózní).

prof. Solich:
 MEPHARED II – přípravné kroky (projektová dokumentace atd.).
 OP VVV – 13. 4. 2017 podepsána smlouva a poskytnuty prostředky projektu STARSS.
 Výsledky Čtyřvýzvy MŠMT (fakulta zapojena do všech 4 výzev) – přijaty k financování;
ESF – výuka (12 mil Kč); 17,5 mil. ERDF projekt – rekonstrukce části fakulty (AV
technika, seminární technika – zabezpečení výuky) – bude se zjišťovat, zda tyto
můžeme přijmout – komplikace v případě MEPHAREDU; projekt na doktorský studijní
program (farmakognosie) – 5 mil Kč.; projekt na rekonstrukce laboratoří na ZLR (15 mil
Kč.).
 ITI – příprava a jednání o projektu DRUG TECH (prof. Wsól).
 Potvrzeny finanční prostředky na Institucionální rozvojové projekty.
 Mapování spolupráce se zahraničními institucemi – dotazníkové šetření (zpracováno
OSREP) v prvním kole 10 respondentů, v dalším 19.
Ing. Vlčková:
 Rozpočet UK byl schválen AS UK dne 31. 3. 2017. FaF má nárůst o 3,5 mil Kč. Fakultní
rozpočet se momentálně připravuje.
 MEPHARED – ovzduší: V kanceláři pana Holečka provedeno další měření – chloroform
již pod limitními hodnotami. LF HK provedla také další měření – koncentrace
několikanásobně pod limitními koncentracemi; bude se dále monitorovat.
 Nový investiční program MŠMT od roku 2018; zpracování podkladů.
Diskuze:
dr. Kuchařová: Má cenu tisknout a rozdávat Karolinku, pokud je předána AP v polovině letního
semestru? Odpověď: Zřejmě zpoždění studijního oddělení, příští rok ještě budou tisknuty (z
důvodu nových vnitřních předpisů), poté již ve formátu pdf.
Ondřej Keresteš: Kvalita ovzduší ve studentské místnosti v 8. patře. Odpověď: Situace bude
řešena.

4. Společné projednání bodů 4., 5. a 6. (dle programu)




bod 4. Projednání návrhu nákupu pozemku pod budovou JIH v Hradci Králové, ulice:
Akademika Heyrovského 1203.
bod 5. Projednání návrhu nákupu pozemku v areálu Zámostí č. p. 683 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti.
bod 6. Projednání návrhu nákupu pozemku v areálu Zámostí č. p. 683 ve vlastnictví ČR
s příslušností hospodařit ÚZSVM.

Ing. Vlčková uvedla souhrnné informace k jednotlivým pozemkům; dotazy členů AS
zodpověděla.
Strategický záměr UK – spojení budovy a pozemku, aby byl jeden vlastník.
Legislativní komise nevznesla k dokumentům žádné připomínky.
Ada)
Hlasování: 13-0-3
Závěr: AS FaF UK projednal nákup pozemku st. p. č. 1587 v katastrálním území Hradec Králové,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Králové, na listu vlastnictví č. 3094, za cenu 1.282.500,-Kč a souhlasí s jeho přijetím.
Adb)
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal nákup pozemku st. p. č. 1376/3 v katastrálním území Malšovice u
Hradce Králové, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985, za cenu 13.300,-Kč a souhlasí s jeho
přijetím.
Adc)
Hlasování: 13-0-3
Závěr: AS FaF UK projednal nákup pozemků st. p. č. 1376/1, p. č. 92/4, p. č. 92/25, p. č. 92/26,
p. č. 80, p. č. 92/37 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č.
3985, za cenu 9.500.000,-Kč a souhlasí s jeho přijetím.

5. Projednání návrhu Pravidel pro organizaci studia
Všechny připomínky a návrhy členů AS a Studijní komise AS FaF UK byly do předkládaného
návrhu pravidel zapracovány. Studijní komise dokument projednala dne 25. 4. 2017.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Pravidla pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové.

6. Projednání návrhu Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky
Všechny připomínky a návrhy členů AS a Studijní komise AS FaF UK byly do předkládaného
návrhu pravidel zapracovány. Studijní komise dokument projednala dne 25. 4. 2017.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové.

7. Projednání návrhu Pravidel pro přiznání stipendií

Všechny připomínky a návrhy členů AS a Studijní komise AS FaF UK byly do předkládaného
návrhu pravidel zapracovány. Studijní komise dokument projednala dne 25. 4. 2017.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové.

8. Projednání návrhu Změny přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 110/2017,
UKRUK/4593/2017-1)
Dr. Kudláčková uvedla tento bod programu a konstatovala, že se nesešly od členů AS žádné
připomínky a návrhy.
Hlasování: 15-0-1
Závěr: AS FaF UK projednal Změnu přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 110/2017,
UKRUK/4593/2017-1) a nemá žádné připomínky.

9. Projednání návrhu Jednacího řádu AS FaF UK
Mgr. Matouš představil návrh Jednacího řádu (rozeslán AS dne 13. 4. 2017) a své pozměňovací
návrhy (rozeslány dne 24. 4. 2017) a vyzval AS k diskuzi a prohlasování těchto pozměňovacích
návrhů. V diskuzi vystoupil mj. pan děkan doc. Šimůnek a právník fakulty Mgr. Matějka
s doporučením o úpravě úvodního odstavce řádu (PN6).
 PN1 – přijat tichým souhlasem
 PN2 – stažen
 PN3 – hlasování o verzi č. 1 (16-0-0) – schváleno znění verze 1
 PN4 – tichým souhlasem schváleno
 PN5 – hlasování o verzi č. 1 (15-1-0) – schváleno znění verze 1
 PN6 – přijat tichým souhlasem
Schválené pozměňovací návrhy byly zapracovány do návrhu a bylo hlasováno o celém
dokumentu.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové.

10. Různé
doc. Šimůnek: upozornil na návštěvu rektora na zasedání AS FaF UK (31. 5. 2017)
dr. Kudláčková:
 3. 5. 2017 je zasedání AS zrušeno (sloužilo jako rezervní termín pro případ neschválení
vnitřních předpisů).
 Vnitřní předpisy – balíček 1 (Statut, VŘ AS, JŘ VR, disciplinární řád) – došlo k technické
úpravě dokumentů (změna datumu u VŘ AS, odsazení odstavce v disciplinárním řádu)
a schválené předpisy byly předány Předsednictvu AS UK a Legislativní komisi AS UK
k projednání.



Výjezdní zasedání AS FaF na Kuksu – nepravděpodobnější termín 14. 6. 2017 (stále
probíhá hlasování).

25. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 16.30 hod.

Zapsal:

Josef Kunrt, Mgr. Petr Matouš

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 27. 4. 2017

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 25. zasedání AS UK FaF
Usnesení 25-1: AS FaF UK schválil program 25. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 16-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 25-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: přijato tichým souhlasem

Usnesení 25-3: AS FaF UK projednal nákup pozemku st. p. č. 1587 v katastrálním území Hradec
Králové, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3094, za cenu 1.282.500,-Kč a souhlasí s jeho přijetím.
Hlasování: 13-0-3

Usnesení 25-4: AS FaF UK projednal nákup pozemku st. p. č. 1376/3 v katastrálním území
Malšovice u Hradce Králové, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985, za cenu 13.300,-Kč a souhlasí
s jeho přijetím.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 25-5: AS FaF UK projednal nákup pozemků st. p. č. 1376/1, p. č. 92/4, p. č. 92/25, p.
č. 92/26, p. č. 80, p. č. 92/37 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu
vlastnictví č. 3985, za cenu 9.500.000,-Kč a souhlasí s jeho přijetím.
Hlasování: 13-0-3

Usnesení 25-6: AS FaF UK schválil Pravidla pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 25-7: AS FaF UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 25-8: AS FaF UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 25-9: AS FaF UK projednal Změnu přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j.
110/2017, UKRUK/4593/2017-1) a nemá žádné připomínky.
Hlasování: 15-0-1

Usnesení 25-10: AS FaF UK schválil Jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení 25-11: AS FaF UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Příloha č. 2: Pozměňovací návrhy k návrhu Jednacího řádu AS FaF UK (k bodu 9)
PN1 – stručný písemný záznam – přijato tichým souhlasem
Čl. 7, odst. 2 zní: Stručný písemný záznam, obsahující pouze usnesení se bez zbytečného odkladu
po zasedání senátu zveřejní ve veřejné části internetových stránek, nejdéle do pěti dní od
zasedání.
PN2 – úřední deska - stažen
a) Čl. 1, odst. 2 zní: Časový plán zasedání senátu, jakož i stručný písemný záznam a zápis
z jednání senátu, včetně obsahu usnesení, se zveřejňují ve veřejné části internetových
stránek a na úřední desce fakulty.
b) Čl. 7, odst. Stručný písemný záznam obsahující pouze usnesení se bez zbytečného odkladu
po zasedání senátu zveřejní ve veřejné části internetových stránek, nejdéle do pěti dní od
zasedání.
c) Čl. 7, odst. 5 zní: Odsouhlasený zápis se neodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových
stránek a na úřední desce fakulty nejdéle do pěti dní od odsouhlasení.
PN3 – rozpočet – schválena verze č. 1 (16-0-0)
Čl. 5. odst. 12 zní:
VERZE 1: Návrhy děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
na schválení rozdělení finančních prostředků fakulty a vydání souhlasu ke jmenování a odvolání
členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty mohou být senátem buď schváleny, nebo
zamítnuty; pozměňovací návrhy členů senátu nejsou přípustné.
VERZE 2: Návrhy děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
na schválení rozpočtu fakulty a vydání souhlasu ke jmenování a odvolání členů vědecké rady
fakulty a disciplinární komise fakulty mohou být senátem buď schváleny, nebo zamítnuty;
pozměňovací návrhy členů senátu nejsou přípustné.
PN4 – hlasování per rollam – schváleno tichým souhlasem

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Čl. 6
Hlasování per rollam
Nesnese-li věc odkladu, může být na návrh předsednictva senátu o návrzích týkajících se
vyjádření senátu a organizačních věcí hlasováno mimo zasedání (per rollam). Podkladový
materiál, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům senátu prostřednictvím
uzavřené elektronické konference s uvedením lhůty pro posouzení a hlasování, která nesmí být
kratší než pět pracovních dní od rozeslání.
O hlasování per rollam může požádat i děkan nebo jím pověřený proděkan či tajemník fakulty
jakožto navrhovatel usnesení, v tomto případě musí návrh schválit předsednictvo senátu.
Na hlasování per rollam se nevztahují čl. 5 odst. 3 a 4.
Hlasování per rollam je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení
hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný.
Hlasování per rollam je ukončeno po uplynutí stanovené doby.
Návrh, o němž bylo hlasováno per rollam, se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila
souhlas většina tvořená 16 a více členy senátu, v jiném případě se přistupuje k hlasování na
zasedání senátu dle čl. 5 odst. 3 a 4.

7.

Tímto způsobem nelze hlasovat o věci, o níž se má rozhodnout tajným hlasováním. Tímto
způsobem rovněž nelze hlasovat, projeví-li s tím nejpozději ve lhůtě pro posouzení a hlasování
nesouhlas nejméně 8 členů senátu.
8. Zápis o hlasování per rollam schvaluje senát na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí
zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů senátu s uvedením toho, jak každý z nich
hlasoval.
PN5 – volba předsednictva – schválena verze č. 1 (15-1-0)
Čl. 9 odst. 4 zní:
VERZE 1: Členové předsednictva jsou voleni tajným hlasováním. Hlasovací lístek obsahuje abecedně
seřazená jména kandidátů, na kterém volič označí nejvýše jednoho kandidáta, kterého volí. Je-li
kandidát jediný, jsou na kandidátce nabídnuty možnosti ANO – NE a volič označí nejvýše jednu z nich.
VERZE 2: Členové předsednictva jsou voleni tajným hlasováním. Abecedně seřazený seznam
kandidátů je uveden před volebním aktem na dobře viditelném místě. Na hlasovací lístek napíše volič
jméno nejvýše jednoho kandidáta, kterého volí.
PN6 – úvodní odstavec – přijato tichým souhlasem
Všechny formulace v úvodním odstavci a Čl. 1, odst. 1 „Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové“ se nahrazují formulací „Farmaceutické fakulty v Hradci Králové“.

