Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 27. zasedání Akademického senátu konaného
ve středu dne 31. května 2017 od 12.30 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

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

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení J. M. pana rektora
4. Vystoupení vedení fakulty
5. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2016
6. Projednání Rozvahy výnosů a nákladů FaF UK na rok 2017
7. Projednání Opatření děkana – Stanovení výše doktorandských stipendií
8. Projednání Změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017)
9. Projednání Změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017)
10. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 27. zasedání Akademického senátu (AS) v 12.45
hod. Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném počtu. Zápis ze zasedání
provedl Mgr. Petr Matouš, skrutátory byli určeni Markéta Pospíšilová a Josef Kunrt.

2. Schválení programu
K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 27. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení J. M. pana rektora
Paní předsedkyně dr. Kudláčková srdečně přivítala Jeho Magnificenci pana rektora a předala
mu slovo. Pan rektor se přivítal s členy senátu a vedením fakulty a přednesl prezentaci, ve
které zhodnotil výsledky svého působení ve vedení Univerzity Karlovy a představil teze
o dalším směřování univerzity. V diskuzi vystoupili prof. Hrabálek (výjimečná spolupráce
s vedením univerzity), dr. Červený (hospodaření univerzity), dr. Šnejdrová (odstraňování
přetrvávajících bariér mezi humanitními a přírodními vědami), dr. Kudláčková (nezpůsobilé
náklady projektu MEPHARED II), Markéta Pospíšilová (rekonstrukce kolejí v Hradci Králové),
dr. Roh (rekonstrukce klubu na Pajkrově flošně), doc. Kučera (vliv demise ministryně
Valachové na projekt MEPHARED II), doc. Trejtnar (financování studentů doktorského studia
prostřednictvím GAUK).

4. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 Financování MEPHARED II (schůzka na monitorovacím výboru), příprava výzvy pro
tento projekt (podzim).
 Vypsané výběrové řízení na obsazení manažerských pozic (projektový, finanční
manažer…) – bohužel nikdo z přihlášených neměl dostatečné zkušenosti ani
předpoklady pro tyto mimořádně náročné pozice; VŘ bude opakováno; koordinace
přípravy projektu je momentálně v gesci ing. Jungové.
prof. Štaud:
 Podmínky pro přijímací řízení – odeslány k připomínkování na rektorát, schvalování
senátem fakulty v září.
 Studijní plány pro schválení na Vědecké radě – upraveny na základě diskuzí s kurikulární
komisí, vedoucími kateder, kolegiem děkana; změny zejm. ve 4. ročníku (posílení
předmětů klinicko-farmaceutická péče).
 Probíhají intenzivní přípravy podkladů pro institucionální akreditaci v rámci fakulty.
 Vyplacení odměn akademickým pracovníkům za hodnocení výuky studenty.
Diskuze:
Mgr. Matouš: přijímací řízení, institucionální akreditace;
Pospíšilová: anketa – hodnocení vyučujících.
doc. Nachtigal:
 Hodnocení výuky studenty – výsledky v SIS – technický problém opraven (na podnět
kolegyně Pospíšilové, výsledky nešly zobrazit).





Podmínky pro přijímací řízení ZBIO – odeslány na rektorát; schválení senátem fakulty
v září.
Uchazeči pro studium v AJ – žádosti studentů zejm. z Íránu.
Kréta – stále otevřené, 3. ročník bude zřejmě otevřen (1 student v řádném studiu, další
si budou moci předměty 3. úseku zapsat, protože zatím nejsou tvrdé prerekvizity).

Diskuze: Dr. Šnejdrová: finanční aspekty projektu Kréta; dr. Kudláčková: životnost MBS college;
doc. Šatínský: počet míst na státnicové termíny na ZBIO – vše by mělo být v pořádku, v prvním
státnicovém týdnu byl vypsán dostatek míst, které však nebyly naplněny.
prof. Wsól:
 Informace o projektech (Horizont 2020 – dr. Fialová; CELSA – prof. Doležal).
 Rektorát povolil druhý termín PGS přijímacího řízení (2. 7. – 31. 8. 2017).
 Uchazeči o doktorské studium – v současnosti 33 přihlášených.
 Hodnocení vědeckých výsledků pro institucionální akreditaci; (3 vědní oblasti –
Farmacie, Chemie, Medicína a zdravotnické obory).
prof. Hrabálek:
 Otevření stezky farmacie na Zahradě léčivých rostlin (16. 5. 2017).
 Podepsána smlouva s firmou Teva – dar 164 tis Kč.
 Hotovy práce na logu a znaku fakulty a jednotný vizuální styl. Používání nového znaku
od počátku účinnosti nového statutu fakulty.
Diskuze: Mgr. Matouš – doplnění k vnitřním předpisům (zejm. statut) – pokud budou předpisy
schvalovány na akademickém senátu univerzity v červnových termínech (2. 6., 23. 6.), vejdou
v účinnost 1. 7. 2017.
prof. Solich:
 Podal aktuální informace o probíhajících a chystaných projektech OP VVV.
 Odevzdána žádost do 2. kola výzvy OP VVV č. 02 16 019 „Excelentní výzkum“
(poděkování prof. Pourovi, prof. Pávkovi, doc. L. Novákové, OSREPu).
 „Čtyřvýzva“ – fakulta získala financování.
 Zasedání Rady botanické zahrady (zápis na intranetu fakulty).
 Výroční zpráva o činnosti 2016 – již se finalizuje; bude předložena AS ke schválení.
Diskuze: doc. Kučera: MEPHARED II – zda není problém financování „Čtyřvýzvy“ – ne.
Ing. Vlčková:
 Rozvaha příjmů a výdajů, výroční zpráva o hospodaření – finalizovány, předloženy
senátu ke schválení.
 Příprava rozpočtu kateder.
 Spisová služba – již se implementuje (oddělení děkanátu, následně další uzly).
 Ovzduší na Kampusu – již se zlepšuje; nicméně budou dokoupeny čističky vzduchu
(KBLV).

Dotaz: Petr Domecký: funkčnost klimatizace na Kampusu – měla by být spuštěna se začátkem
června.

5. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2016
Ing. Vlčková představila Výroční zprávu o hospodaření FaF UK – výsledky hospodaření jsou
stabilní a uspokojivé (s ohledem na financování budovy MEPHARED I, otevření školky pro děti
zaměstnanců (projekt FAFÍK) apod.)
Dr. Kudláčková oznámila, že nebyly vzneseny žádné připomínky v rámci připomínkovacího
období, a otevřela diskuzi.
dr. Šnejdrová: financování FAFíku.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření FaF UK za rok 2016.

6. Projednání Rozvahy výnosů a nákladů FaF UK na rok 2017
Ing. Vlčková představila dokument-rozvaha vypracována jako vyrovnaná.
Dr. Kudláčková oznámila, že byly k dokumentu vzneseny formální připomínky, které byly
zapracovány (zejm. změna názvu na „Rozvaha příjmů a nákladů FaF UK na rok 2017“).
dr. Červený – formální připomínky k dokumentu, budou zapracovány.
dr. Šnejdrová – kapitálový rozpočet, mohla by fakulta investovat do současné budovy – ano,
je to nutné; fakulta bude ještě fungovat v současných prostorech min 5 let.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil Rozvahu příjmů a výdajů FaF UK na rok 2017.

7. Projednání Opatření děkana – Stanovení výše doktorandských stipendií
Prof. Wsól uvedl dokument a upozornil na dvě důležité změny: navýšení stipendia pro
doktorandy v prvním roce studia na 8000,- Kč / měsíc (spolufinancování katedrou) a dále
studentům, kteří absolvují zahraniční stáže (zvýšení o 500,-Kč / měsíc).
doc. Šatínský: nutný časový úsek zahraniční stáže; a omezení zahraničí (Slovensko). Dr.
Šnejdrová, dr. Červený, Mgr. Matouš.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a souhlasí s návrhem Opatření děkana – Stanovení výše
doktorandských stipendií.

8. Projednání Změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017)
Dr. Kudláčková oznámila, že k dokumentu neobdržela žádné připomínky. Mgr. Matouš
konstatoval, že navrhované změny Stipendijního řádu UK (ubytovací stipendia jsou v gesci
rektorátu; rozmezí výše doktorandských stipendií zůstává nezměněno) nemají vliv na
novelizované fakultní předpisy, a nebude tedy nutné znovu předpisy měnit.
Hlasování: 17-0-0

Závěr: AS FaF UK projednal změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) a nemá žádné
připomínky.

9. Projednání Změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017)
Dr. Kudláčková oznámila, že k dokumentu neobdržela žádné připomínky. Mgr. Matouš
konstatoval, že navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK (možnost přestupu
doktoranda do jiné formy studia) nemají vliv na novelizované fakultní předpisy, a nebude tedy
nutné znovu předpisy měnit.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017) a nemá
žádné připomínky.
10. Různé
dr. Kudláčková:
 Informace o zářijovém zasedání – předběžně 18. 9. 2017, nicméně bude rozesláno
doodle hlasování.
 Předběžný program výjezdního zasedání 14. 6. 2017 – výroční zpráva o činnosti FaF UK
za rok 2016, návrh kandidáta na rektora, vyhlášení volby kandidáta na děkana.
 Mgr. Petr Matouš podal informace o Programu zasedání AS UK dne 2. 6. 2017.
 Zápisy s předchozích zasedání jsou vyhotovovány, budou předloženy ke schválení na
následujícím zasedání.

27. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 15.10 hod.

Zapsal: Mgr. Petr Matouš

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 5. 7. 2017

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 27. zasedání AS UK FaF
Usnesení 27-1: AS FaF UK schválil program 27. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 18-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 27-2: AS FaF UK vzal na vědomí informaci od Jeho Magnificence pana rektora.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 27-3: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 27-4: AS FaF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření FaF UK za rok 2016.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení 27-5: AS FaF UK projednal a schválil Rozvahu příjmů a výdajů FaF UK na rok 2017.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení 27-6: AS FaF UK projednal a souhlasí s návrhem Opatření děkana – Stanovení výše
doktorandských stipendií.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení 27-7: AS FaF UK projednal změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) a nemá
žádné připomínky.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení 27-8: AS FaF UK projednal změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017)
a nemá žádné připomínky.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení 27-9: AS FaF UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

