Akademický senát

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu
č. j. UKFaF/110365/2021
konaného 7. 4. 2021 od 14.00 hodin online v místnosti programu MS Teams
Přítomni: dr. Babica Jan, dr. Bárta Pavel, doc. Boušová Iva, Mgr. Brokešová Jana, doc. Červený
Lukáš, Fecske Peter, Hanusová Anna, dr. Hošťálková Anna, Mgr. Horáček Ondřej, Jan Tomáš,
Mgr. Kerda Marek, Khatibi Seyedmohammad, doc. Krátký Martin, doc. Kučera Radim (část
zasedání), dr. Kudláčková Zděnka, dr. Macháček Miloslav, doc. Malý Josef, Mišík Jakub,
Bc. Ocelková Anna, Rataj Jan, doc. Šatínský Dalibor, dr. Vraníková Barbora, prof. Zimčík Petr
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Solich Petr, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Sekretářka Akademického senátu: Bc. Štěpánová Dana
Hosté: Ing. Klik Stanislav, dr. Kostřiba Jan, dr. Koula Václav, dr. Matějka Lukáš, dr. Matouš Petr,
Voříšková Eliška
Omluveni: doc. Kučera Radim (část zasedání), doc. Siatka Tomáš

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Informace z AS UK a komisí AS UK
Návrh na spojení pracovišť Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech II
na FaF UK pro akademický rok 2021/2022
7. Návrh na schválení jmenování nových členů Vědecké rady FaF UK
8. Žádost o projednání postoupení smlouvy o nájmu kantýny v areálu Univerzity Karlovy,
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203
9. Podnět studijní komise na změnu zasílání pozvánek studentům k SZZ
10. Projednání dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK
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Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz/as

11. Projednání dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí UK
12. Vyhlášení doplňujících voleb do akademického senátu UK
13. Různé
1. Zahájení
3. 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. Skrutátory byli
určeni a tichým souhlasem schváleni Jan Tomáš a Mišík Jakub. Průběh zasedání AS FaF UK
zapsala sekretářka senátu Bc. Štěpánová Dana.

2. Schválení programu
Senátoři s předstihem obdrželi pozvánku a program 3. zasedání AS FaF UK. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky a náměty, nikdo ze senátorů nepožádal
o doplnění programu, proto předseda senátu prof. Zimčík vyzval senátory k hlasování o jeho
schválení. Hlasování probíhalo pomocí MS Forms.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 3. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení FaF UK
prof. Šimůnek /děkan fakulty/:
• Covid-19: Situace se v poslední době zlepšuje. Na celostátní úrovni bylo zavedeno
povinné testování zaměstnanců. FaF UK v součinnosti s FN HK zavedla povinné
testování studentů. Testování zaměstnanců a studentů FaF UK, LF UK a Vyšší odborné
školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v HK probíhá v testovacím centru ve
Výukovém centru FN HK.
• Očkování na covid-19: Nedošlo k žádným změnám v očkování zaměstnanců VŠ.
Seznam zaměstnanců FaF UK byl zaslán na rektorát UK, dále to bylo postoupeno na
MŠMT. Nyní se čeká na vyjádření a další pokyny. Naši zaměstnanci, absolventi
zdravotnického oboru, mohou být očkováni, pokud budou nahlášeni jako zdravotničtí
pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání.
• Stanovisko vědecké rady FaF UK: Vyjádření k farmakoterapii covid-19 k léčivům, která
se používají k léčbě nebo prevenci nemoci covid-19. Toto vyjádření bylo také
zveřejněno.
• Výuka na FaF UK: Zatím se stále pokračuje v hybridním režimu. Část výuky probíhá
distančně, praktická výuka a praxe probíhají prezenčně.
• MEPHARED (M2): Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci.
Pokračuje se v projektování, dokumentaci pro stavební povolení a v dokumentaci pro
provedení stavby. Zpřesňují se naše požadavky a probíhají jednání s pracovišti FaF UK.
Farmaceutická fakulta se chystá podat žádost o dotaci na děkanát z ministerského
programu. Je přislíbeno setkání děkanů FaF UK, LF UK a rektora UK s ministrem
průmyslu a obchodu K. Havlíčkem, který má na starosti Národní plán obnovy. Snaha
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FaF UK a LF UK jakožto veřejných institucí o co nejmenší spoluúčast na financování
stavby, která stále není vyjasněna.
K vystoupení pana děkana nebyly vzneseny žádné dotazy.
prof. Štaud: Studijní záležitosti /Farmacie/
• Výuka: Praktická výuka byla na dva týdny od 15. do 29. 3. 2021 přerušena, protože
ještě nebyla možnost testovat studenty. Po zavedení povinného testování studentů ve
Výukovém centru FN HK nyní probíhá praktická výuka prezenčně, ostatní výuka je
v online režimu.
• Přijímací řízení: Počty uchazečů o studijní obor Farmacie klesají. Dojde ke změně
podmínek přijímacího řízení. Čeká se i na vyjádření, jakým způsobem budou letos
probíhat maturity.
• Odměny za pedagogickou činnost: Na základě hodnocení studentů byly v březnové
výplatě vyplaceny odměny za pedagogickou činnost vyučujících. Nejlépe byly
hodnoceny Katedra biologických a lékařských věd a Katedra farmaceutické
technologie.
Dotazy a odpovědi:
Místopředseda AS Mišík Jakub se prof. Štauda zeptal, jakým způsobem budou probíhat
průběžné státnice u stávajících studentů 3. ročníku, kteří by případně opakovali státnicové
předměty.
Prof. Štaud odpověděl, že všichni studenti, kteří nastoupili do zvoleného akreditovaného
studijního programu, v tomto programu i svoje studium ukončí, včetně způsobu státní
zkoušky.
Senátor Rataj Jan se zeptal na způsob vypisování zkoušek v SISu, že se někteří studenti
nemohli přihlásit na zkoušku, protože byla vypsaná bez možnosti oddáleného termínu.
Prof. Štaud odpověděl, že v SISu byly nalezeny chybně vypsané termíny zkoušek. Vyučující byli
osloveni a upozorněni, jakým způsobem správně vypisovat zkouškové termíny.
Dr. Hošťálková se zmínila o tom, že je možné v rámci zkušebního řádu udělat výjimku ve
vypisování zkoušky. Že záleží na dohodě mezi zkoušejícím a studenty a je potom možné vypsat
termín bez předstihu.
Prof. Štaud odpověděl, že tato možnost ve zkušebním řádu je. A pokud je zkoušející domluven
se studenty na takto vypsaném termínu, potom to je v pořádku.
Dr. Babica Jan se zeptal na možnost defaultního nastavení vypisování termínů zkoušek v SISu.
Prof. Štaud odpověděl, že se můžeme Erudia – firmy, která SIS spravuje, zeptat, ale stává se,
že provádění změn z hlediska uživatele bývá problematické a často těžko řešitelné.
prof. Nachtigal Petr: Studijní záležitosti /Zdravotnická bioanalytika, Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Pharmacy/
• Výuka pro samoplátce studijní obor Farmacie: Pro letošek se přihlásilo 80 uchazečů.
40 uchazečů je z Íránu, 13 je z Jižní Koreje a jednotlivci z dalších zemí. Vzhledem
k situaci s covid-19 se zřejmě upustí od konání přijímací zkoušky; v loňském roce se to
na kvalitě výuky negativně neprojevilo.
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Pharmaceutical Sciences: Zájem projevilo asi 8 uchazečů z různých mimoevropských
zemí. Ve spolupráci s Ing. Markem z ÚVT dochází k propagaci tohoto studijního
programu na sociálních sítích.

Dotazy a odpovědi:
Senátor Khatibi se dotázal na potvrzení o studiu, které je třeba doložit k vízu. Jestli je možné
mít ho v průběhu června?
Prof. Nachtigal odpověděl, že dle informace od právníka, který zařizuje víza, je letos nově daná
lhůta, dokdy nesmí uchazeč žádat o prodloužení pobytu, než mu skončí stávající vízum.
Doc. Boušová se zeptala, kolik uchazečů musí minimálně být, aby se otevřel nový program
Pharmaceutical Sciences.
Prof. Nachtigal odpověděl, že minimální počet uchazečů dán není, ale bylo by dobré, kdyby
bylo aspoň 5 uchazečů. Ale pokud by se přihlásili třeba 1 nebo 2 vynikající studenti, také by se
pro ně program otevřel.
doc. Roh: Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií
• Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti na UK v letech 2014–2018: FaF UK získala
hodnocení B+ ve stupnici hodnocení A až D. Jde o velký úspěch FaF, kdy byla
hodnocena komplexní vědecká práce zaměstnanců a doktorandů. Žádná z fakult UK
nebyla hodnocena stupněm A.
• Vědecká činnost: Od roku 2022 bude spuštěn nový program institucionální podpory
Cooperatio. Naše fakulta se bude hlásit do programu Pharmaceutical Sciences.
• Doktorské studium: Ze 41 projektů GA UK bylo podpořeno 18 projektů na FaF UK. Jde
o 44% úspěšnost. Jde o zlepšení oproti loňskému roku.
• START: Doktorandům v prezenčním studiu, kteří jsou zapojeni v programu START,
bude tolerován vyšší pracovní úvazek než 0,5.
Dotazy a odpovědi:
Místopředseda AS Mišík Jakub se zeptal, jestli už je znám počet přihlášek do PGS studia.
Doc. Roh odpověděl, že uzávěrka přihlášek je až koncem dubna, že tedy momentálně neví,
kolik je nyní přihlášených uchazečů.
prof. Doležal: Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
• Oblast vnějších vztahů
o Den Zentivy: Ve středu 17. 3. od 14 do 17 hodin proběhl online Den Zentivy,
který sledovalo více než 150 účastníků – k disposici je záznam na webu.
o Vzdělávání zaměstnanců UK: Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední
knihovna UK nabízí zaměstnancům UK širokou nabídku online vzdělávacích
akcí.
o Rok s covid-19 a jak dál? – Diskusní online konference se zajímavými hosty
proběhla 24. března 2021 od 9 do 16 hodin.
o v úterý 30. 3. se konala VR MZd ČR – na programu jednání byl vývoj
pandemie, očkování, testování, nedobrá situace s dalším vzděláváním
zdravotníků – atestace, odborné praxe začínajících lékařů byly vesměs
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zastaveny, farmaceuti se konečně dočkali aktualizovaného seznamu
zkoušejících atestací.
•

Oblast mezinárodních vztahů:
o Fond mobility jarní kolo 2021 – Bylo uzavřeno jarní kolo pro podávání žádostí.
Za FaF byly podány dvě žádosti v kategorii C.
o Setkání Odboru zahraničních věcí UK s proděkany a vedoucími zahraničních
oddělení – Dne 17. 3. proběhla online schůzka na téma novinek v oblasti
mezinárodních aktivit UK.
o Mezi hlavní institucionální projekty, kterým se UK bude věnovat patří 4EU+
s akcentací na mobilitu a Charles Abroad. Centrální rozvojové projekty se
zaměří na potenciál virtuálních mobilit a dále implementaci iniciativy Erasmus
Without Paper do praxe.
o V září 2021 plánuje UK nový start sítě Central a od roku 2025 se stane jeho
hlavním koordinátorem.
o Klasický ERASMUS+ výzva 2020 probíhá běžnou formou a bude prodloužen
do 31. 5. 2022, popř. 31. 5. 2023 s ohledem na brexit.

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
• Evropské projekty: Stále čekáme na výsledky monitorovacích zpráv, které FaF během
února odeslala.
• EFSA: Největší celofakultní projekt, který začínal v lednu 2018, končit bude v roce
2022. Ze 160 plánovaných publikací je přijato 130. Plán se stihne splnit. 80 % těchto
prací je v Q1 podle impakt faktoru.
• START: Celkem bylo na UK podáno 276 žádostí, 95 žádostí bylo schváleno, což byla
34% úspěšnost. Za naši fakultu bylo podáno 18 projektů, z nich bylo 10 projektů
schváleno. Úspěšnost fakultních projektů je 56 %. Garantem programu START na FaF
UK je proděkan doc. Jaroslav Roh.
• GA ČR: Byl posunut termín podávání přihlášek z 8. 4 na 22. 4. 2021.
• Strategický záměr FaF UK na roky 2021–2025 je v tuto chvíli připraven. V nejbližší době
bude odeslán akademické obci k diskuzi.

Ing. Vlčková /tajemnice fakulty/:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti
• Covid-19: K testování zaměstnanců bylo vydáno Opatření děkana. Informace ohledně
covid-19 se průběžně aktualizují na webových stránkách a intranetu FaF, kde byla
zavedena sekce nejčastěji se opakujících dotazů. Elektronické odesílání výsledků
testování na covid-19 z testovacího centra ve Výukovém centru FN HK je stále
problematické, pracuje se na odstraňování problémů, které tuto situaci způsobují.
• Investiční akce a opravy: Všechny investiční stavební akce a opravy na letošní rok byly
schváleny. Odloženy byly plány a investiční akce v Zámostí.
• Veřejné zakázky: Připravuje se realizace metodického pokynu k realizaci VZ.
Metodický pokyn byl odeslán k připomínkování proděkanům FaF UK. Fakultní
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•

•

veřejnost se může se svými dotazy ohledně VZ přihlásit na informační schůzky, které
budou na FaF organizovány.
Nedostatek míst na umístění jízdních kol u vysokoškolských Kolejí Na Kotli: FaF UK
společně s LF UK se chce finančně podílet na této akci. Byla zaslána žádost kvestorovi
o zařazení této akce do priorit investičních akcí UK.
Vyhodnocení ankety kvality úklidu: Spokojenost zaměstnanců fakulty s úklidem klesá.
Bude docházet k průběžným i namátkovým kontrolám úklidu. Chystá se příprava
veřejné zakázky v otevřeném režimu výběrového řízení.
Město HK spustilo dočasné světelné signalizační zařízení na křižovatce ulice Zborovská
a odbočky k FN HK: FaF dlouhodobě o spuštění tohoto zařízení usilovala. Jde
o provizorní, dočasné zařízení, které má být funkční 1 rok. Trvalá úprava světelného
zařízení bude řešena až v rámci realizace akce křižovatka Mileta v průběhu roku 2022.

Dotazy a odpovědi:
Dr. Hošťálková se zeptala, jestli by bylo možné, aby prostřednictvím sekretářek jednotlivých
kateder byly připraveny seznamy zaměstnanců, kteří by příští rok požadovali potvrzení
o zdanitelných příjmech, aby si sami podali daňové přiznání, nebo za které bude daně
zúčtovávat FaF .
Ing. Vlčková odpověděla, že ověří, jestli by to bylo možné.
Doc. Krátký se zeptal, jak dlouho bude na FaF UK dojíždět mobilní Covid tým.
Ing. Vlčková odpověděla, že mobilní Covid tým je využíván hlavně pro zahraniční studenty
a cizince, kterým neplatí jejich zdravotní pojišťovna povinné antigenní testy. V případě využití
mobilního testovacího týmu vyjde FaF jeden test na 60 Kč. Cena testu v testovacích centrech
je pro FaF 350 Kč. Je na dohodě, dokdy k nám bude mobilní Covid tým jezdit, přičemž může
dojíždět tak dlouho, dokud nebudou vyčerpány finanční prostředky k tomuto testování
určené na univerzitě.
Místopředseda AS FaF Mišík Jakub se zeptal, jestli se s městem Hradec Králové nebo s FN HK
nejedná ohledně přechodu, nadchodu nebo podchodu v ulici Zborovská u FN HK, aby se
studenti mohli lépe dostávat ke kampusu.
Ing. Vlčková odpověděla, že se toto bude řešit až v rámci akce křižovatky Mileta, ale slíbila,
že tyto informace ověří a bude nás dále informovat.
Předseda AS FaF prof. Zimčík 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.

4. Informace z AS UK a komisí AS UK
Předseda AS FaF prof. Zimčík udělil slovo zástupcům FaF v AS UK.
Voříšková Eliška nás informovala o iniciativě, která byla založena studentskými senátory
k letošnímu výročí založení UK.
Jan Tomáš, studentský senátor FaF, předseda Petiční komise AS UK:
• Gratulace k založení Univerzity Karlovy. Letos se slaví 673 let od jejího založení.
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•

Testování mobilním Covid týmem by mělo fungovat do konce června 2021. Bude se
alokovat 14 mil. Kč na samotné testování i sanitaci.
Zveřejněna grantová výzva studentů proti pandemii, je vyvěšeno na webu UK.
Přechod na nový SIS 4 od letního semestru 2022.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Předseda AS FaF poděkoval za sdělení Tomáši Janovi i Elišce
Voříškové, zástupcům 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.

5. Návrh na spojení pracovišť Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto bodu a mohli se k danému tématu vyjádřit.
Návrh byl předložen děkanem FaF prof. Šimůnkem, který také tento návrh představil
senátorům. Pan děkan zmínil, že jde o spojení dvou tradičních a nejmenších kateder na FaF,
Katedry farmakognozie a Katedry farmaceutické botaniky. Jde o katedry, které jsou provázány
personálně, vědecky i v rámci výuky. Spojení těchto kateder doporučila i Vědecká rada FaF
UK. Spojením kateder formou splynutí vznikne od 1. 1. 2022 katedra s novým názvem Katedra
farmakognozie a farmaceutické botaniky (Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical
Botany). Proběhne výběrové řízení na vedoucího nově vzniklé katedry. Všichni stávající
pracovníci, diplomanti i doktorandi obou kateder přejdou pod nově vzniklou Katedru
farmakognozie a farmaceutické botaniky.
Pan děkan poděkoval Legislativní komisi AS UK za úpravu a zpřesnění návrhu usnesení.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: Akademický senát FaF UK v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách
a článkem 4 odst. 2 Statutu FaF UK rozhodl o splynutí Katedry farmakognozie a Katedry
farmaceutické botaniky do Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky (Department of
Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany) ke dni 31. 12. 2021.

6. Podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech II na FaF
UK pro akademický rok 2021/2022
Předkladatelem bodu byl prof. Šimůnek. Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto
usnesení a mohli se k danému tématu vyjádřit. Drobnou připomínku ve formulaci usnesení
vyjádřila Studijní komise AS UK, která návrh projednala.
K tématu se vyjádřil doc. Roh, který řekl, že podmínky přijímacího řízení v doktorských
studijních programech II jsou stejné jako v doktorských studijních programech I. Nástup do
doktorských studijních programů II je 1. 3.2022.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: Akademický senát projednal podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech II na FaF UK pro akademický rok 2021/2022 a s uvedenými
podmínkami souhlasí.
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7. Návrh na schválení jmenování nových členů Vědecké rady FaF UK
Prof. Šimůnek, jakožto předkladatel, seznámil senátory s tímto návrhem a požádal AS FaF UK
o schválení prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
v Hradci Králové Univerzity obrany v Brně, prof. PharmDr. Jána Klimase, PhD., MPH, děkana
Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, a doc. PharmDr. Mgr. Davida
Vetchého, Ph.D., děkana Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, novými členy
VR FaF UK. Nově volení členové VR FAF UK budou jejími členy v období trvání stávající VR do
konce ledna 2022.
Bývalí děkani výše zmíněných fakult zůstávají i nadále členy VR FaF UK.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dal předseda AS prof. Zimčík hlasovat o schválení
komise pro tajné hlasování o nových členech VR FaF UK.
Komise navržená pro tajné hlasování je ve složení: doc. Krátký Martin, Mišík Jakub, Jan Tomáš.
Proti navrženým kandidátům na členy komise nebyly vzneseny žádné námitky, mohlo se tedy
přistoupit k hlasování o členech komise pro tajného hlasování.
Hlasování: 19-0-3 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK určil členy komise pro tajné hlasování ve složení doc. PharmDr. Mgr. Martin
Krátký, Ph.D., Tomáš Jan a Jakub Mišík.
Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen Jan Tomáš.
Po schválení komise pro tajné hlasování se mohlo přistoupit k samotnému tajnému hlasování
o nových členech VR FaF UK, které proběhlo přes univerzitní aplikaci pro tajná hlasování
(modul Hlasování na portálu https://vr.is.cuni.cz/)
Výsledek tajného hlasování: hlasovali všichni zúčastnění senátoři, celkem 22 senátorů.
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Hlasování: 21-1-0 (ano-ne-zdržel se)
Hlasování: 22-0-0
Hlasování: 21-1-0

Závěr: Akademický senát projednal návrh na schválení jmenování nových členů Vědecké rady
fakulty prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., prof. PharmDr. Jána Klimase, PhD., MPH,
a doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D., a s uvedeným návrhem souhlasí.

8. Žádost o projednání postoupení smlouvy o nájmu kantýny v areálu Univerzity Karlovy,
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203
Senátoři dostali s předstihem podklady k tomuto usnesení a mohli se k danému tématu
vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, dokument také projednala
Ekonomická komise AS UK.
Bod uvedla Ing. Vlčková, která sdělila, že vzhledem k tomu, že paní Monika Orlovská, se kterou
je nyní sepsána nájemní smlouva na pronájem kantýny, odchází na mateřskou dovolenou,
přecházejí veškerá práva a povinnosti na pana Rolanda Orlovského, manžela paní Orlovské.
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Nájemní smlouva trvá do 21. 12. 2022. K danému bodu se nikdo ze senátorů na zasedání již
nevyjádřil.
Hlasování: 22-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK projednal záměr postoupit smlouvu o nájmu prostor kantýny v budově
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, z paní Moniky
Orlovské na pana Rolanda Orlovského, s účinností od 8. 4. 2021, a vyjadřuje s ním souhlas.

9. Podnět studijní komise na změnu zasílání pozvánek studentům k SZZ
Prof. Zimčík předal slovo doc. Kučerovi, předsedovi Studijní komise AS FaF, který se od tohoto
bodu programu účastní dnešního zasedání AS i následujících hlasování.
Doc. Kučera sdělil, že na základě podnětů od studentů se objevil požadavek, aby byl na
pozvánkách ke státním zkouškám, které se prostřednictvím studijního oddělení a aplikace SIS
rozesílají studentům, uveden čas, ve kterém mají být studenti zkoušeni. Studijní komise UK
o tomto informovala s předstihem před zasedáním AS oba studijní proděkany.
Prof. Štaud požádal Studijní komisi o vytvoření důkladného detailního podkladu k projednání
tohoto problému. Sdělil, že za celou historii státních zkoušek se projevil zatím asi jen jediný
problém. Bylo přislíbeno projednání tohoto podkladu kolegiem děkana.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí podnět studijní komise na změnu zasílání pozvánek
studentům k státním závěrečným zkouškám.

10. Projednání dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK
Předsednictvu AS FaF byla doručena dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK. Senátoři i Legislativní
komise AS UK dostali tento dokument k vyjádření. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Hlasování: 23-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK a nemá
k předloženému dokumentu žádné připomínky.

11. Projednání dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí UK
Předsednictvu AS FaF byla doručena dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK. Senátoři
i Legislativní komise AS UK dostali tento dokument k vyjádření. Ze strany Legislativní komise
nebyly žádné připomínky, pouze jeden upřesňující dotaz jednoho ze členů. Ze strany senátorů
byl vznesen další dotazy formálního, resp. informativního charakteru, které se budou řešit
přes naše zástupce v AS UK, kteří je přednesou při projednávání na plénu AS UK.
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení.
Hlasování: 23-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí UK a nemá
k němu připomínky.
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12. Vyhlášení doplňujících voleb do akademického senátu UK
Řízení zasedání na tento bod převzal místopředseda AS UK doc. Krátký. Předsednictvo AS FaF
UK bylo informováno Akademickým senátem UK o tom, že Ing. Vladimír Kubíček, CSc., který
byl zástupcem FaF za akademické pracovníky v AS UK, přestal být akademickým pracovníkem
změnou své pracovní smlouvy ve smyslu vysokoškolského zákona i vnitřních předpisů UK
a automaticky mu zanikl senátorský mandát. Protože FaF nemá zvolené žádné náhradníky,
kteří by automaticky převzali mandát za Ing. Kubíčka, musí být vyhlášeny doplňující volby.
AS FaF UK proto rozhodl o vypsání doplňovacích voleb, které proběhnou elektronicky.
Hlasování: 23-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK vyhlašuje konání doplňovacích voleb do Akademického senátu UK pro
funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 pro skupinu tvořenou akademickými pracovníky – 1
mandát. Volby proběhnou elektronicky ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021. Časový harmonogram
voleb vyhlásí příslušná volební komise ustavená AS FaF UK.
Zvolení dílčí volební komise: Předsednictvo AS UK oslovilo několik členů AS FaF a jednoho
nečlena AS FaF. Se svojí kandidaturou do dílčí volební komise souhlasili doc. PharmDr. Lukáš
Červený, Ph.D., doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., a PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.
Za studenty kandidaturu přijal Jakub Mišík.
Předsedající požádal senátory o hlasování ke schválení dílčí volební komise pro doplňovací
volby do Akademického senátu UK. Další harmonogram voleb je již v kompetenci dílčí volební
komise.
Hlasování: 21-0-2 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK určil volební komisi pro doplňovací volby do Akademického senátu UK pro
funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 pro skupinu tvořenou akademickými pracovníky ve
složení doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D., doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.,
a PharmDr. Petr Matouš, Ph.D., kterého určuje předsedou, a Jakub Mišík.

13. Různé
Schválení zápisu z 2. zasedání AS FaF UK ze dne 3. 3. 2021.
Hlasování: 22-0-1 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 2. zasedání AS FaF UK konaného dne 3. 3. 2021.
Předseda AS FaF otevřel diskuzi v bodu Různé:
Místopředseda AS Mišík Jakub sdělil, že studentská komora AS FaF UK zorganizovala online
přednášku na téma covid-19 vakcíny a postcovidová péče. K tématům se vyjádří prof. Chlíbek,
předseda České vakcinologické společnosti, a doc. Koblížek, přednosta Plicní kliniky FN HK.
Přednáška proběhne 14. 4. 2021 od 15 hod. Diskuzi bude moderovat dr. Martin Doseděl, který
doplní debatu o informace z oblasti klinické farmacie.
Doc. Červený sdělil informace z Rady vysokých škol.
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Senátor Rataj Jan se zmínil o public relations (PR) FaF, že Spolek českých studentů farmacie
není dostatečně informován. Dále zmínil oficiální Instagram FaF UK a schvalování a úpravu
publikovaných textů.
Doc. Červený sdělil, že AS má zmocněnce pro PR.
Senátorka Hanusová Anna se zeptala, jestli je pravda, že fakultní Instagram je zaměřován spíše
na studenty SŠ než na studenty FaF?
Prof. Doležal odpověděl, že je to pravda, že středoškoláci jsou cílová skupina fakultního
Instagramu.
Do následující diskuse se zapojili doc. Červený, prof. Šimůnek, doc. Krátký. Prof. Doležal
přislíbil zohlednění věcí, které v diskusi zazněly.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Předseda senátu poděkoval všem za účast na online 3. zasedání AS FaF UK a připomněl termín
dalšího online zasedání, které proběhne 5. 5. 2021.
3. zasedání AS FaF UK bylo předsedou prof. Zimčíkem ukončeno v 16,45 hodin.
Zapsala:
Bc. Štěpánová Dana
Ověřili:

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

V Hradci Králové 7. dubna 2021.
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Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 3. zasedání AS FaF UK dne 7. dubna 2021
Usnesení 03-1:
Usnesení 03-2:
Usnesení 03-3:
Usnesení 03-4:

Usnesení 03-5:

Usnesení 03-6:
Usnesení 03-7:

Usnesení 03-8:

Usnesení 03-9:
Usnesení 03-10:
Usnesení 03-11:
Usnesení 03-12:

Usnesení 03-13:

Usnesení 03-14:
Usnesení 03-15:

AS FaF UK schválil program 3. zasedání AS FaF UK.
AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK a komisí AS UK.
Akademický senát FaF UK v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona
o vysokých školách a článkem 4 odst. 2 Statutu FaF UK rozhodl
o splynutí Katedry farmakognozie a Katedry farmaceutické botaniky
do Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky (Department
of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany) ke dni 31. 12. 2021.
Akademický senát projednal podmínky pro přijímací řízení pro studium
v doktorských studijních programech II na FaF UK pro akademický rok
2021/2022 a s uvedenými podmínkami souhlasí.
AS FaF UK určil členy komise pro tajné hlasování ve složení doc.
PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D., Tomáš Jan a Jakub Mišík.
Akademický senát projednal návrh na schválení jmenování nových
členů Vědecké rady fakulty prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., prof.
PharmDr. Jána Klimase, PhD., MPH, a doc. PharmDr. Mgr. Davida
Vetchého, Ph.D., a s uvedeným návrhem souhlasí.
AS FaF UK projednal záměr postoupit smlouvu o nájmu prostor kantýny
v budově Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika
Heyrovského 1203, z paní Moniky Orlovské na pana Rolanda
Orlovského, s účinností od 8. 4. 2021, a vyjadřuje s ním souhlas.
AS FaF UK vzal na vědomí podnět studijní komise na změnu zasílání
pozvánek studentům k státním závěrečným zkouškám.
AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK
a nemá k předloženému dokumentu žádné připomínky.
AS FaF UK vzal na vědomí návrh dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí
UK a nemá k němu připomínky.
AS FaF UK vyhlašuje konání doplňovacích voleb do Akademického
senátu UK pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 pro skupinu
tvořenou akademickými pracovníky – 1 mandát. Volby proběhnou
elektronicky ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021. Časový harmonogram voleb
vyhlásí příslušná volební komise ustavená AS FaF UK.
AS FaF UK určil volební komisi pro doplňovací volby do Akademického
senátu UK pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 pro skupinu
tvořenou akademickými pracovníky ve složení doc. PharmDr. Lukáš
Červený, Ph.D., doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., a PharmDr. Petr
Matouš, Ph.D., kterého určuje předsedou, a Jakub Mišík.
AS FaF UK schválil zápis z 2. zasedání AS konaného dne 3. 3. 2021.
AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Zapsal: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Ověřil: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
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Příloha č. 2: Stanovisko Legislativní komise AS Farmaceutické fakulty UK vzešlé z
korespondenčního projednání dokumentu Návrh na spojení pracovišť Farmaceutické
fakulty UK v Hradci Králové
Legislativní komise AS Farmaceutické fakulty UK projednala korespondenčně
dokument Návrh na spojení pracovišť Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a vznáší k
němu následující poznámky, připomínky a návrhy.
Z procedurálního a věcného hlediska LK ke sloučení kateder nemá námitky vzhledem
k tomu, že dle průvodního dopisu byla věc řešena s vedoucími dotčených kateder a vědecká
rada fakulty se vyjádřila kladně, tento akt je v pořádku a může být řádně projednán AS FaF
UK.
Aby však bylo navržené usnesení v souladu s právními předpisy, je nutné změnit návrh
jeho znění, a to z následujících důvodů:
1. Podle Statutu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy i dalších předpisů (zákon o

vysokých školách) AS o změnách ve věci členění fakulty formálně „rozhoduje“, nikoli
„souhlasí“ (čl. 4 odst. 2 Statutu; § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách).
2. Text usnesení by měl výslovně uvádět, že se jedná o splynutí jako zvolené formě fúze,

jak je uvedeno i v důvodové zprávě.
3. Je nutné doplnit, od kdy k navrhované změně dojde. Pokud by v usnesení nebyl

uveden okamžik účinnosti, jeho účinnost nastupuje jeho schválením, resp. následným
zveřejněním (vyhlášením). To však jistě není záměrem předkladatele. Pokud by bylo
potřeba ze závažných důvodů termín splynutí změnit oproti nyní navrhovanému
usnesení, AS FaF UK poskytne děkanovi fakulty maximální součinnost.
4. LK dále doporučuje, aby byl v navrhovaném usnesení uveden i anglický název nové

katedry, a to vzhledem k budoucímu používání v oficiálních dokumentech a dalším
skutečnostem.
Sumární vyjádření LK:
Legislativní komise Akademického senátu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové projednala předložený Návrh na spojení pracovišť Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové. Z věcné stránky neshledala na předloženém návrhu závady, navrhuje však
změnu usnesení v duchu výše uvedených připomínek, a to následovně:
Původní návrh usnesení:
Akademický senát FaF UK v souladu s článkem 4 odst. 2 Statutu FaF UK souhlasí s návrhem
na zrušení Katedry farmakognosie a Katedry farmaceutické botaniky a vznikem Katedry
farmakognozie a farmaceutické botaniky.
Nově navržené usnesení:
Akademický senát FaF UK v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a
článkem 4 odst. 2 Statutu FaF UK rozhodl o splynutí Katedry farmakognozie a Katedry
farmaceutické botaniky do Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky (Department of
Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany) ke dni 31. 12. 2021.
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LK dále doporučuje vzhledem k budoucí změně Organizačního řádu FaF UK, aby v něm byly
uvedeny i anglické názvy všech zbývajících pracovišť.
Proti tomuto stanovisku a návrhu se nevyslovil žádný člen LK.

V Hradci Králové 30. 3. 2021

doc. Martin Krátký,
předseda Legislativní komise AS FaF
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