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1. Zahájení
2. zasedání AS FaF UK začalo ve 14:00 hod. online v místnosti programu MS Teams. Předseda
AS FaF UK prof. Petr Zimčík přivítal vedení fakulty, senátory a pozvané hosty. Oznámil všem
zúčastněným, že dnešnímu zasedání bude předsedat místopředseda AS FaF UK doc. Martin
Krátký. Ten také přivítal všechny přítomné a shrnul, jak bude zasedání probíhat. Skrutátory
byli určeni a tichým souhlasem schváleni Jan Tomáš a Mišík Jakub. Průběh zasedání AS FaF UK
zapsala sekretářka akademického senátu Bc. Štěpánová Dana.

2. Schválení programu
Senátoři s předstihem obdrželi pozvánku a program 2. zasedání AS FaF UK. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky a náměty, nikdo ze senátorů nepožádal
o doplnění programu, proto místopředseda senátu doc. Krátký vyzval senátory k hlasování
o jeho schválení.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 2. zasedání AS FaF UK.

3. Schválení zápisu z per rollam hlasování
Ve dnech 8.–15. 2. 2021 proběhlo per rollam hlasování, o kterém byl vytvořen zápis, který
senátoři obdrželi v předstihu.
Název zápisu: Zápis z per rollam hlasování ve věci vyjádření souhlasu AS FaF UK s uzavřením
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a Nové úplné znění Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018
mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Námitky a připomínky k tomuto zápisu nebyly vzneseny, proto místopředseda
AS FaF doc. Krátký vyzval senátory k hlasování o schválení zápisu z per rollam hlasování.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z per rollam hlasování ve věci vyjádření souhlasu AS FaF UK
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a Nové úplné znění Smlouvy o dílo uzavřené dne
2. 8. 2018 mezi společností Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou.
Jmenný seznam hlasujících senátorů a zápis z hlasování per rollam budou uloženy v archivu
AS FaF UK.

4. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek /děkan fakulty/:
V úvodu svého vystoupení prof. Šimůnek pozdravil všechny v letním semestru, který stále
pokračuje v “covidovém” režimu.
• Výuka na Farmaceutické fakultě UK: Výuka pokračuje v hybridním režimu. Část výuky
probíhá distančně, praktická výuka a praxe probíhají prezenčně.
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Očkování proti covid-19: Očkování zaměstnanců FaF UK je v řešení. Děkan fakulty
prof. Šimůnek sdělil, že zaměstnanci vysokých škol včetně těch zaměstnanců, kteří
mají výjimku a účastní se povolené prezenční výuky, nepatří v oficiálních ministerských
materiálech do prioritní očkovací skupiny. Rektor UK jedná o situaci ohledně očkování
s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Testování na covid-19: Vysoké školy zatím nejsou v režimu povinného testování, děkan
fakulty doporučil, aby zaměstnanci v případě potřeby využili možnosti antigenního
testování v testovacích centrech. Na závěr tohoto bodu děkan prof. Šimůnek
poděkoval zaměstnancům a studentům za to, jak všichni zvládají v této nelehké době
výuku. Konstatoval, že naše fakulta plní svoje poslání vzdělávat a provádět výzkum.
MEPHARED (M2): Bylo vydáno územní rozhodnutí, které se musí nejdříve doručit
všem účastníkům řízení, kteří budou mít lhůtu 15 dnů na odvolání. Bogle Architects
s.r.o. budou řešit dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby. Smlouva
vytvořená před 4 až 5 lety si bude žádat drobné změny. AS FaF UK bude na svém
příštím zasedání požádán o vyjádření k některým novým dodatkům. V současné době
se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby a výběrové řízení na technický
dozor stavitele stavby. V minulých měsících jsme vysoutěžili silný právní tým
Havel&Partners a MT Legal, který bude FaF UK zastupovat v jednáních. V současné
době probíhá jednání o získání dotace na stavbu centrální budovy M2. Intenzivní
jednání ohledně výstavby M2 probíhají, informace budou průběžně zveřejňovány.

Dotazy a odpovědi:
Doc. Kučera položil dotaz, jestli je nějaká naděje ohledně možnosti očkování zaměstnanců naší
fakulty ve FN HK, pokud bude k dispozici dostatek vakcín?
Prof. Šimůnek na dotaz odpověděl, že oficiální stanoviska nepočítají s prioritním očkováním
AP ani dalších zaměstnanců vysokých škol. Probíhá jednání s ředitelem FN HK prof. Paličkou,
který přislíbil očkování pro naše zaměstnance, jakmile to vládní nařízení a dostatek očkovacích
látek dovolí.
Místopředseda AS doc. Krátký se zeptal děkana fakulty, do jaké míry může FaF podnikat kroky
ohledně dobrovolného testování zaměstnanců nezávisle na UK?
Prof. Šimůnek na dotaz odpověděl, že fakulta by mohla provést určité kroky ohledně testování
svých zaměstnanců, ale již nyní je možnost, nechat se bezplatně testovat 1x za 3 dny v již
zavedených veřejných testovacích centrech. Prof. Šimůnek doporučil všem, kteří cítí jakýkoli
náznak onemocnění, aby se nechali otestovat antigenními testy v zavedených centrech
testování, a zmínil pozitivní zkušenost s FN HK.
Dr. Vraníková se zeptala na případné testování studentů FaF.
Prof. Šimůnek odpověděl, že postup testování je stejný jako u zaměstnanců FaF,
tj. na dobrovolné bázi v síti zdravotnických zařízení.
doc. Kučera: Je možnost, aby se zaměstnanci FaF nechali očkovat jako zdravotníci?
Prof. Šimůnek odpověděl, že taková možnost není, protože zaměstnanci FaF nejsou zařazeni
mezi zdravotnické pracovníky, pokud zároveň nepracují ve zdravotnickém zařízení.
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prof. Štaud: Studijní záležitosti /Farmacie/
• Výuka v letním semestru 2020/2021 – probíhá stejně jako v zimním semestru,
praktická cvičení mohou probíhat prezenční formou, prezenčně mohou probíhat také
zkoušky studentů, při dodržení max. povoleného počtu přítomných osob. Zatím nejsou
signály možného úplného zavření.
• Byla schválena stipendia za prospěch.
• Schválení stipendií sportovních a zvláštního zřetele hodných – schváleno na posledním
zasedání kolegia děkana dne 22. 2. 2021.
• Odměny za pedagogickou činnost na základě hodnocení výuky studenty budou
projednány na kolegiu děkana 9. 3. 2021.
• Státní závěrečné zkoušky: Budou probíhat poslední týden v květnu 2021 a druhý týden
v červnu 2021, dle vývoje epidemické situace i v červenci 2021. Obhajoby prací
proběhnou první týden v červnu.
• Studium na FaF UK v Hradci Králové: Stále klesající tendence v počtu podaných
přihlášek ke studiu, oproti loňskému roku došlo k poklesu o 40 zájemců o studium.
Pokles se nedaří zastavit i přes veškerou iniciativu naší fakulty. Podobný trend je
i na FaF Masarykovy univerzity.
• Přijímací řízení pro ak. rok 2021/2022: Pravděpodobně se budou měnit podmínky
přijímacího řízení, které se schvalovaly v září minulého roku. Koncem března 2021
budou případné změny upřesněny. Změny budou předloženy ke schválení AS FaF UK
na dubnovém zasedání.
Dotazy a odpovědi:
Senátor Tomáš Jan vznesl dotaz ohledně aktivity Jednodenní juniorské univerzity (JJUK) pod
vedením doc. Hronka. Kolik procent uchazečů JJUK podalo přihlášku na FaF?
Prof. Štaud odpověděl, že přesný počet uchazečů nezná.
Senátor Tomáš Jan se dále proděkana prof. Štauda zeptal, zda má informaci o dobrovolném
odchodu studentů po 1. semestru studia na FaF, jako tomu je na jiných fakultách převážně
humanitního směru?
Prof. Štaud na dotaz odpověděl, že na naší fakultě masivně studenti neukončují svoje studium.
Roli v tom jistě hraje i praktická výuka, takže studenti jsou ve stálém kontaktu s fakultou.
Místopředseda AS FaF Mišík se na základě hromadících se dotazů studentů ohledně
průběžných státních zkoušek zeptal, od kdy a jakým způsobem budou plánované průběžné
státní zkoušky probíhat?
Prof. Štaud odpověděl, že průběžné státní zkoušky budou probíhat od příštího ak. roku
2021/2022. Dojde ke změně složení státnicových komisí, bude jich více a místo jednoho
zkoušejícího budou zkoušející tři, penzum znalostí v daných státnicových předmětech se
měnit nebude, podobně zkušební otázky by měly zůstat rámcově stejné. Průběh státní
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zkoušky budou řešit garanti státnicových předmětů. Pro studenty nedojde k velké změně
a budou včas informováni.
Eliška Voříšková (členka Legislativní a Studijní komise AS FaF UK) sdělila svůj názor, že by bylo
dobré, kdyby došlo ke spárování přihlášek uchazečů o studium na FaF se jmény účastníků
JJUK, a to mimo jiné z hlediska efektivity JJUK.
Prof. Štaud sdělil, že jména spárovat můžeme, ale měli bychom být v tomto směru opatrní.
Eliška Voříšková dále položila dotaz, zda budou nějak upravovány otázky ke státním
závěrečným zkouškám a jak budou zveřejněny na začátku ak. roku.
Prof. Štaud odpověděl, že není důvod ke změnám otázek ke státním závěrečným zkouškám,
protože k jejich aktualizaci došlo v roce 2018/2019 kvůli novému vydání Českého lékopisu.
Eliška Voříšková se dále dotázala, zda se bude centrálně řešit zveřejňování státnicových
otázek?
Prof. Štaud na otázku odpověděl, že otázky k průběžné státní zkoušce budou stejné jako
otázky na zkoušku z daného předmětu.

prof. Nachtigal Petr: Studijní záležitosti /Zdravotnická bioanalytika, Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Pharmacy/
• Přijímací řízení pro samoplátce (zahraniční výuka) v ak. roce 2019/2020 neproběhlo.
Studenti byli přijati bez přijímacích zkoušek, mají dobré studijní výsledky. Z důvodu
velkého výskytu covid-19 v České republice nemají letos zahraniční studenti o studium
na naší fakultě takový zájem.
• Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, prezenční forma – počet zájemců o studium
stoupá. Nárůst počtu uchazečů je i v kombinované formě studia. Zvýšil se i počet
uchazečů do navazujícího magisterského studijního oboru Bioanalytická laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví. Z důvodu omezeného počtu studentů v laboratořích se
do tohoto studijního programu budou konat přijímací zkoušky.
K informacím prof. Nachtigala nebyl vznesen žádný dotaz.
doc. Roh: Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií
• Doktorské studium: 1. 3. 2021 proběhl zápis do druhého kola doktorského studia, jsou
zapsáni 3 studenti. Praktická výuka doktorandů pokračuje v prezenční formě.
• Doktorandi mohou i nadále standardně docházet na fakultu.
• Granty: Byly oznámeny výsledky grantové soutěže Agentury zdravotnického výzkumu
(AZV). FaF UK byla poměrně úspěšná, získali jsme 2 standardní a 1 juniorský grant. Na
1 dalším standardním grantu se spolupodílíme. V programu START byla FaF také velmi
úspěšná, více informací sdělil prof. Solich.
• Hodnocení vědy: Od minule se mnoho nezměnilo, stále jsme navrženi na hodnocení
„B“. Dodatek k celonárodnímu hodnocení – celá UK byla hodnocena v modulu 4.
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Viabilita jako “very good”, strategie koncepce byla hodnocena stupněm “excelent”.
V Modulu 3 byla FaF UK hodnocena druhým nejlepším stupněm “very good”.
Věda: Program Progres – zkompletovaly se seznamy řešitelů pro tento rok, nyní
probíhá vyhodnocování výsledků za posledních 5 let. 22. 3. 2021 bude zasedání Rady
Progres, kde se rozhodne o rozpočtu a přidělení financí jednotlivým výzkumným
skupinám, stále je možno podávat návrhy.
Komise pro etiku ve výzkumu: Nově funguje pouze jedna Komise pro etiku ve výzkumu,
jejím předsedou byl zvolen prof. Pávek. Tato komise už schválila tři projekty: projekt
dr. K. Malé, projekt prof. Mladěnky a projekt dr. Caraza. Komise se bude vyjadřovat
k projektům, které se týkají lidské účasti. Projekty týkající se práce se zvířaty mají
nadále na starosti prof. Szotáková a dr. Vokřál.

Dotaz a odpověď:
Doc. Kučera: se zeptal, které dvě součásti hodnocení UK byly hodnoceny excelentně a které
dvě byly naopak hodnoceny nejhůře?
Doc. Roh nezná konkrétní informace ohledně hodnocení fakult UK ani celonárodní hodnocení
VŠ.

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
• Oblast vnějších vztahů
o poznámka k DOD + JJUK – kde se výrazně zapojili vedle doc. Hronka i studenti
– místo předloňských 2 termínů DOD + JJUK jsme vloni (+ v lednu a únoru)
realizovali 5 termínů. Jsme přesvědčeni, že podobnou, a ještě lepší kampaň
připravíme pro podzim 2021 a leden a únor 2022.
o 25. 2. proběhla pravidelná schůzka s vedením Zentivy, příprava předmětu
Industriální farmacie (15. a 16. dubna). Řešila si i nadnárodní SVK – předběžný
termín je stanoven na 24. 4., vše online, bude podepsána nová smlouva
se Zentivou.
o ve středu 17. 3. od 14:00 proběhne online v MS TEAMS Den Zentivy –
po úvodním slovu dr. Rödera představí prof. Štěpánek program PARC, cíle
a možnosti spolupráce s fakultami v rámci ČR, popř. v zahraničí. Následovat
bude přednáška doc. Bendové na téma nebezpečí světelného smogu. Dále již
uvažujeme o příštím tématu.
• Oblast mezinárodních vztahů
o Nabídky průběžně zveřejňovány na intranetu, situace v oblasti mobilit se snad
ve druhé polovině roku uvolní.
• Šíření dobrého povědomí o naší fakultě:
o pracovníci KSKF ve spolupráci s Transplantačním centrem FN HK
a Hemodialyzačním střediskem FN HK vydali unikátní knihu „Světem léků po
transplantaci“.
o V rámci cyklu Jedovaté rostliny pořádaného Botanickou zahradou hl. m. Prahy
přednesla dr. Karlíčková 11. 2. 2021 online přednášku, která byla velmi dobře
hodnocená.
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o „Co se děje v Zahradě léčivých rostlin v zimě?“ – proběhl rozhovor s vedoucí
ZLR Ing. A. Chlebkovou v Českém rozhlasu HK.
Dotaz a odpověď:
Dr. Babica se zeptal, do kolika hodin je plánován Den Zentivy?
Prof. Doležal odpověděl, že přednáška doc. Bendové na téma nebezpečí světelného smogu
bude trvat asi 1,5 hod. Autoři přednášky souhlasí s jejím nahráváním, poté bude přednáška
v rozsahu několika týdnů k dispozici studentům, vyučujícím a ostatním zaměstnancům, kteří
nestihli její on-line prezentaci např. z důvodu výuky.

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
• Granty AZV: od 1. 1. 2021 jsou v gesci nového Oddělení grantové podpory
a strategického rozvoje.
• Evropské projekty: Byly odeslány zprávy o realizaci, čeká se na připomínky MŠMT.
• Projekt START: FaF UK byla úspěšná, podpořeno bylo 10 z 18 projektů a tím se stala
nejúspěšnější fakultou UK z hlediska procenta úspěšnosti. Projekty, které FaF UK
získala, mají hodnotu asi 27 mil. Kč.
• Strategický záměr FaF: Je nahrubo připraven. Nyní ho mají k diskuzi a připomínkám
proděkani FaF UK, poté bude odeslán akademickým pracovníkům text strategického
záměru na příštích 5 let. AS FaF dostane strategický záměr FaF UK k projednání
a schválení na květnovém nebo červnovém zasedání.
K informacím prof. Solicha nebyl vznesen žádný dotaz.
Ing. Vlčková /tajemnice fakulty/:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti
• Uzavření účetního roku 2020: Výsledek hospodaření – předběžně zisk 1 mil. 109 tis. Kč
v hlavní i doplňkové činnosti. Do Fondu provozních prostředků se převedlo cca 12 mil.
Kč z příspěvků na vzdělávání. Do Fondu účelově určených prostředků se převedly
zhruba 2 mil. Kč. – dotace na Progres.
• Pozemek v Zámostí: Kolegium děkana projednalo realizaci nákupu pozemků
v Zámostí, AS FaF byl na svém lednovém zasedání o tomto kroku informován. Pozemky
částečně zasahují do areálu tenisových kurtů a do pozemku v areálu Zámostí. Pozemky
jsou v současné době ve vlastnictví soukromých osob, ke komplikacím došlo
v důsledku úmrtí předchozí majitelky. Nákup pozemků se tímto komplikuje.
• Organizační řád: Došlo k organizačním změnám, které byly zaneseny do novely
Organizačního řádu, která nabyla účinnosti 1. 3. 2021. Vzniklo nové Oddělení grantové
podpory a strategického rozvoje, kam byla přesunuta část agendy Vědeckého odd.
a Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů. Na děkanátu vzniklo nové Oddělení
informačních systémů, jehož vedením byl pověřen dr. Koula.
• Návrh na spojení Katedry farmakognozie a Katedry farmaceutické botaniky: Kolegium
děkana projednalo a schválilo návrh na spojení těchto kateder, dále bude předloženo
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k projednání a vyjádření Vědecké radě FaF UK. Poté bude předáno, pravděpodobně
na dubnovém zasedání, Akademickému senátu FaF k vyjádření a schválení.
Výroční zpráva o činnosti: Správní oddělení připravilo základní strukturu Výroční
zprávy. O průběhu, dalším schvalování a projednávání bude AS FaF UK průběžně
informován.

Dotazy a odpovědi:
Místopředseda AS FaF Mišík se zeptal, kdy dojde ke spojení Katedry farmakognozie a Katedry
farmaceutické botaniky?
Ing. Vlčková odpověděla, že ke spojení kateder pravděpodobně dojde 1. 1. 2022. Bude
vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího nové katedry.
Jakub Mišík pokračoval ve svém dotazu, jestli se případné spojení kateder v průběhu zimního
semestru dotkne studentů?
Prof. Šimůnek, prof. Štaud a prof. Solich odpověděli, že změna, ke které dojde spojením
kateder, se studentů nedotkne.
Doc. Kučera zmínil anketu ohledně úklidu, která probíhala do konce února 2021 a vyjádřil
nespokojenost s úklidem katedrální chodby na Katedře farmaceutické chemie
a farmaceutické analýzy. Špína se z chodby dále roznáší do ostatních prostor katedry včetně
těch, kde jsou umístěny drahé přístroje.
Ing. Vlčková zatím oficiální výsledky proběhlé ankety neobdržela, ale dle informací
Ing. Polanského anketa nedopadla úplně dobře. Problémy s úklidem je potřeba řešit. Smlouva
se stávající úklidovou firmou vyprší koncem srpna 2021. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Půjde o otevřené výběrové řízení. Budou se hledat cesty, které povedou ke zlepšení úklidu
a větší spokojenosti zaměstnanců FaF. S případnými připomínkami a stížnostmi k úklidu
na FaF UK se můžeme obracet na Ing. Polanského a pana Šimka z IPTO, a to ihned po zjištění
nedostatků, aby mohla být zjednána náprava.
Doc. Krátký se zeptal, kdy a v jaké podobě budeme seznámeni se změnami legislativy
veřejných zakázek?
Ing. Vlčková zopakovala, že změny se týkají všech zakázek i zakázek malého rozsahu, které
by také měly obsahovat kontrolní seznamy a zdůvodnění k odpovědnému zadávání VZ. Nyní
je rozpracovaná metodika pro zadávání veřejných zakázek, která vychází ze zkrácené
Metodiky, která je stále platná a je umístěna na webu Správního oddělení. Probíhají semináře
a školení k problematice veřejných zakázek.
Doc. Krátký se dále zeptal, jaké byly důvody pro založení nového Oddělení informačních
systémů a jestli byla před založením tohoto oddělení nějaká finanční kalkulace?
Ing. Vlčková odpověděla, že žádná finanční kalkulace nebyla, protože nebyly další náklady
se zřízením tohoto oddělení. Oddělení informačních systémů bylo vyčleněno ze Správního
oddělení FaF UK. Informační systémy jsou důležitá oblast, jde o samostatnou agendu
se samostatným vedením, které bude informovat vedení FaF UK. Většina agendy se vyřizuje
elektronicky, jsou nastaveny procesy schvalování v ekonomické oblasti. Připravují se další
schémata a agendy, které by měly sloužit ke zjednodušení a k minimalizaci kontaktů a také
ke zrychlení procesu.
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Místopředseda poděkoval vedení FaF UK za sdělení a vyzval k závěrečným dotazům na vedení
FaF UK.
Dotazy a odpovědi:
Tomáš Jan položil dotaz, který se týkal činnosti krizového štábu na FaF a jestli jsou k dispozici
zápisy z jednání krizového štábu?
Ing. Vlčková odpověděla, že zápisy ze schůzek krizového štábu nejsou. Dochází k průběžnému
informování vedení Farmaceutické fakulty, informace jsou poté shrnuty v zápisu z Kolegia
děkana a na intranetu. Komunikuje se s krizovým štábem Univerzity Karlovy. Covid tým
a vedení FaF UK pracují v tomto ohledu průběžně – řeší se samotestování zaměstnanců FaF,
popř. i studentů FaF, řeší se záležitosti spojené s očkováním, podávají se hlášení o počtu ovid19 pozitivních osob a o počtu osob v karanténě, řešila se potvrzení zaměstnavatele
a prohlášení pro zaměstnance z jiných okresů.
Doc. Krátký poděkoval paní tajemnici a krizovému štábu za jejich práci, za informovanost
a osvětu.
Tomáš Jan se dále zeptal, jestli se uvažuje o obnovení činnosti kurikulárních komisí?
Prof. Nachtigal se vyjádřil ke Kurikulární komisi za bakalářský studijní program Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví a za navazující magisterský studijní program Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Kurikulární komise se aktivně scházela v roce 2018,
v době, kdy se finalizovala akreditace obou zmíněných studijních programů. Potom, v letech
2019 a 2020, už nebyly žádné závažné důvody, aby se musela kurikulární komise scházet.
Prof. Štaud za studijní magisterský obor Farmacie souhlasil s odpovědí prof. Nachtigala.
Doc. Kučera se dotázal, jestli se vedení FaF UK vyjádří a vydá stanovisko k navržené novele
zákona o léčivech, kde je plánován on-line výdej léčiv na předpis?
Prof. Šimůnek odpověděl, že se FaF UK k této problematice v nejbližší době vyjádří. Vše je
v řešení s prezidentem České lékárnické komory s dr. Alešem Krebsem. Česká lékárnická
komora i Česká farmaceutická společnost připravují společné odmítavé stanovisko založené
jednak na odborných důvodech (kvalita péče), jednak proto, že návrh byl podán jako tzv.
přílepek.
Místopředseda AS FaF Mišík se dotázal na problematiku průběžných státních zkoušek, jestli
bude možné vynechat některou státní zkoušku v průběhu 3. ročníku magisterského studia
Farmacie? Dále se zeptal, jak je tomu v případě studentů, kteří budou třetí ročník opakovat,
zda si mohou vybrat, jakou formu státních zkoušek absolvují?
Prof. Štaud odpověděl, že státní zkoušky budou povinné všechny kromě státní zkoušky
z Klinické farmacie, která bude povinná jen pro ty studenty, kteří mají vybrané zaměření
Klinická farmacie. U opakujících studentů je klíčové datum nástupu do studia a akreditace,
do jaké byli přijati.
Fecske Peter se jakožto člen krizového štábu fakulty za studenty zeptal, zda jeho členství není
jen formalita, neboť nedostává žádné zápisy a informace, a co pro něj toto členství znamená.
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Prof. Šimůnek odpověděl, že nic se formalizovaně v krizovém štábu neřešilo, zasedání
neproběhlo a bude svoláno jen v případě výrazné změny okolností.
Místopředseda AS FaF doc. Krátký poděkoval všem členům vedení Farmaceutické fakulty za
sdělení a předané informace.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal tichým souhlasem na vědomí informace od vedení fakulty.

5. Informace z AS UK a komisí AS UK
Místopředseda AS FaF doc. Krátký udělil slovo zástupcům fakulty v AS UK.
Tomáš Jan, studentský senátor za FaF UK, předseda Petiční komise AS UK:
• Poslední zasedání AS UK proběhlo 5. 2. 2021, bylo to zasedání volební. Předsedou AS
UK byl opakovaně zvolen prof. František Zahálka z FTVS, studentským místopředsedou
byl opět zvolen Mgr. David Hurný z Přírodovědecké fakulty UK. Předsedou petiční
komise AS UK byl znovuzvolen Tomáš Jan, s výjimkou Ediční komise předsedové
zůstávají stejní. Zasedání komisí jsou veřejná a t. č. online, zúčastnit se může každý
člen akademické obce.
• Ze strany především humanitně orientovaných fakult vzešly připomínky k programu
START (otázky kritérií hodnocení a složení hodnoticích komisí).
• Vzpomínkou byla uctěna památka prof. Jana Sokola, prvního děkana Fakulty
humanitních studií UK, filozofa a chartisty, který zemřel 16. 2. 2021 ve věku 84 let.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Místopředseda poděkoval za sdělení Tomáši Janovi, zástupci
Farmaceutické fakulty v AS UK.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.

6. Projednání Svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve vlastnictví
Univerzity Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci králové
Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto usnesení a mohli se k danému tématu
vyjádřit. Připomínky byly pouze formálního charakteru. Dále k tomuto tématu jednaly
Ekonomická a Legislativní komise AS FaF UK, která vznesla dotazy na vedení FaF, viz Příloha
č. 2.
Odpovědi se ujal předkladatel tohoto tématu prof. Šimůnek, který sdělil, že svěření pozemku
do správy jedné z fakult je standardním procesem, který probíhal i v minulosti. Dále
prof. Šimůnek odpovídal na dotazy předložené Legislativní komisí.
Odpověď na dotaz č. 4: Protože Mephared 1 měla na starosti LF, proto jsou pozemky i vlastní
budova ve správě LF HK. Budova i pozemky jsou ale v účetnictví obou fakult, jak LF HK, tak
FaF UK, jde tedy o společnou budovu obou fakult.
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Odpověď na dotaz 1 a 2: Bude záležet na dohodě obou fakult, ale měla by to být jedna fakulta,
která bude pozemky a budovy z projektu Mephared 2 spravovat.
Odpověď na dotaz 5: Bude to zajištěno formou třístranné smlouvy – LF HK, FaF UK a Rektorát
UK. Návrh smlouvy si FaF UK s LF HK odsouhlasily, nyní se čeká na zpětnou vazbu od rektora
UK.
Odpověď na dotaz 6: Musely by se na tom domluvit obě fakulty, LF HK a FaF UK. Zatím
se nepředpokládá, že by došlo ke změně správce.
Místopředseda AS FaF a předseda LK doc. Krátký poděkoval prof. Šimůnkovi za odpovědi.
Další dotaz a odpověď:
Mgr. Kerda se zeptal, jestli je v plánech Mephared 2 počítáno i s parkovištěm pro studenty?
Prof. Šimůnek odpověděl, že je plánováno parkoviště pro zaměstnance a pro PGS studenty.
Pro pregraduální studenty bude pouze omezený počet míst k parkování. Studenti,
zaměstnanci a široká veřejnost budou moci využívat k parkování parkovací dům, který se má
u FN HK postavit.
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení.
Hlasování: 21-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové projednal
návrh na svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity
Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové a souhlasí s ním.
Usnesení bylo přijato.
7. Různé
•

Schválení zápisu z 1. zasedání AS FaF UK ze dne 3. 2. 2021.
Hlasování: 20-0-1 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 1. zasedání AS FaF UK konaného dne 3. 2. 2021.

Předsedající dále připomněl termín dalšího zasedání, které proběhne dne 7. 4. 2021, a to
s největší pravděpodobností opět online.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Místopředseda senátu poděkoval všem za účast na online 2. zasedání AS FaF UK.
2. zasedání AS FaF UK bylo místopředsedou doc. Krátkým ukončeno v 16:25 hodin.
Zapsala:

Bc. Štěpánová Dana

Ověřili:

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
doc. PharmDr. Mgr. Krátký Martin, Ph.D.

V Hradci Králové 3. března 2021.
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Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 2. zasedání AS FaF UK dne 3. března 2021
Usnesení 02-1:

AS FaF UK schválil program 2. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 02-2:

AS FaF UK schválil zápis z per rollam hlasování.

Usnesení 02-3:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 02-4:

AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.

Usnesení 02-5:

AS FaF UK projednal návrh na svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový
Hradec Králové ve vlastnictví Univerzity Karlovy do správy Lékařské
fakulty v Hradci Králové a souhlasí s ním.

Usnesení 02-6:

AS FaF UK schválil zápis z 1. zasedání AS konaného dne 3. 2. 2021.

Usnesení 02-7:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Zapsal: Jakub Mišík
Ověřil: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
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Příloha č. 2:
Dotazy Legislativní komise AS Farmaceutické fakulty UK vzešlé z korespondenčního
projednání dokumentu MEPHARED 2 – Svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec
Králové ve vlastnictví Univerzity Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Dotazy:
1. Budou všechny pozemky získané do majetku UK v souvislosti s výstavbou Mephared 2
i Mephared 3 ve správě LF HK?
2. Budou taktéž všechny nově vystavěné budovy ve správě LF HK?
3. Na základě jakých skutečností dochází k tomuto projednávanému svěření do správy LF
HK? Co fakticky znamená formulace uvedená v podkladu „Z pohledu evidence a správy
majetku a operativního rozhodování o provozních záležitostech zejména…“?
4. Jak je tomu v případě Mephared 1?
5. Jak je zajištěno, že budou mít do budoucna obě fakulty paritní rozhodovací schopnost?
6. Za jakých podmínek by bylo ev. možné správu změnit a převést pozemky do správy
FaF UK?

Vyjádření LK:
Legislativní komise Akademického senátu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové projednala předložený návrh Svěření pozemku p. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové
ve vlastnictví Univerzity Karlovy do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Z legislativního
hlediska jej považuje za hlasovatelný a k navrženému usnesení nevznáší námitky ani
připomínky.

V Hradci Králové 26. 2. 2021

doc. Martin Krátký,
předseda Legislativní komise AS FaF
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