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Zápis ze zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

Čtvrtek 7. ledna 2021 v 13:00, online v prostředí MS Teams. 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: 

doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc. 

doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. 

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. 

doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. 

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 

Mgr. Adéla Lamaczová 

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. 

doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. 

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D. 

 

Studentská komora: 

PharmDr. Tomáš Bílik 

Jaroslava Jamrichová 

Jana Melicharová 

Van Anh Nguyenová 

Viktorie Sekaninová 

Veronika Slezáková 

Mgr. David Švestka 

Omluveni: 

 

Hosté: 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.. 

MBA; děkanka 
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Ustavující zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity (dále jen „AS FaF MU“) bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem AS FaF 

MU ve znění článku 9 děkankou doc. Opatřilovou (pověřenou výkonem jednotlivých 

orgánů FaF MU uvedených § 25 zákona č. 111/1998 Sb. rektorem MU dle § 103 odst. 

2 zákona č. 111/1998 Sb.) dne 12. prosince 2020 s následujícím programem: 

 

1/ Úvod; 

2/ Souhrnná zpráva o výsledku voleb; 

3/ Volba předsedy/předsedkyně AS FaF MU; 

4/ Volba místopředsedy/místopředsedkyně ze členů komory akademických pracovníků; 

5/ Volba místopředsedy/místopředsedkyně ze členů studentské komory; 

6/ Příprava ustavení komisí; 

7/ Diskuse; 

8/ Různé. 
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Průběh jednání 

1) Úvod 

Paní děkanka doc. Opatřilová na úvod přivítala všechny přítomné a popřála jim vše nejlepší do 

nového roku. 

 

2) Souhrnná zpráva o výsledku voleb 

Paní děkanka předala slovo předsedkyni volební a mandátové komise Dr. Pavlíně Marvanové, 

aby přednesla Souhrnnou zprávu o výsledku voleb do AS FaF MU pro volební období 2021-

2023. 

Dr. Marvanová sdělila, že volby byly vyhlášeny v souladu s Volebním řádem AS FaF MU dne 

29. 9. 2020. Do 31. 10. 2020 probíhal sběr návrhů kandidátů a jejich registrace. Celkem bylo 

registrováno 47 kandidatur (30 do komory akademických pracovníků a 17 do studentské 

komory). Samotné volby proběhly v termínu 27. – 30. 11. 2020 formou E-volby v IS MU. 

Výsledky volby jsou k dispozici v aplikaci E-volby a na Úřední desce FaF MU. 

Senátorkou byla zvolena paní děkanka doc. Opatřilová, jejíž funkce je neslučitelná s funkcí 

člena AS FaF MU dle článku 17 Statutu FaF MU. Na uvolněné místo měl nastoupit první 

náhradník. Na této pozici však existovala rovnost hlasů mezi Mgr. Adélou Lamaczovou a Dr. 

Janem Elblem. Proto byly dne 2. 12. 2020 vyhlášeny Doplňovací volby do komory 

akademických pracovníků na 7. 12. 2020. V této volbě více hlasů získala Mgr. Lamaczová, 

která se tímto stala členkou AS FaF MU, a Dr. Elbl se stal prvním náhradníkem. V průběhu 

voleb, ani při vyhlášení výsledků komise nezaznamenala žádné stížnosti na průběh voleb nebo 

vyhlášené výsledky. 

 

3) Volba předsedy/předsedkyně AS FaF MU 

Paní děkanka poté jmenovitě přivítala přítomné senátorky a senátory na úvodním zasedání byli 

přítomni všichni členové (21), Senát byl usnášeníschopný. 

Paní děkanka poté zahájila další bod programu – volbu předsedy/předsedkyně AS FaF MU. 

Volba se dle Jednacího řádu AS FaF MU provádí tajně a kandidát je zvolen nadpoloviční 

většinou hlasů. Paní děkanka tedy požádala o přednesení návrhů kandidátů. 

Dr. Goněc upozornil, že je třeba zvolit zapisovatele již na začátku jednání AS FaF MU. Prof. 

Šmejkal byl stejného názoru a na funkci zapisovatele navrhl dr. Tremla. Ten s návrhem 

souhlasil a byl tedy touto funkcí pověřen dle článku 20 Jednacího řádu AS FaF MU. 

Na funkci předsedy AS FaF MU byl navržen prof. Šmejkal, který s kandidaturou souhlasil. Žádný 

další kandidát navržen nebyl. Paní děkanka následně připravila E-volbu v příslušné aplikaci. 

Hlasování: 20 – 0 – 1  
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Návrh byl přijat. Paní děkanka nově zvolenému předsedovi prof. Šmejkalovi pogratulovala a 

předala mu tímto vedení zasedání AS FaF MU. Prof. Šmejkal poděkoval senátorů a senátorkám 

za projevenou důvěru. 

 

4) Volba místopředsedy/místopředsedkyně ze členů komory akademických 

pracovníků 

Předseda AS FaF MU zahájil volbu místopředsedy/místopředsedkyně ze členů komory 

akademických pracovníků a požádal o návrhy kandidátů. Na funkci byl navržen dr. Goněc, který 

s kandidaturou souhlasil. Žádný další kandidát navržen nebyl. Předseda AS FaF MU následně 

připravil E-volbu v příslušné aplikaci. Volby se zúčastnili pouze členové AS FaF MU z komory 

AP. 

Hlasování: 13 – 0 – 1  

Návrh byl přijat. Předseda AS FaF MU nově zvolenému místopředsedovi pogratuloval ke 

zvolení a poprosil ho, aby se ujal své role. Dr. Goněc poděkoval senátorům a senátorkám za 

projevenou důvěru. 

 

5) Volba místopředsedy/místopředsedkyně ze členů studentské komory  

Předseda AS FaF MU zahájil volbu místopředsedy/místopředsedkyně ze členů studentské 

komory a požádal o návrhy kandidátů. Na funkci byla navržena studentka Sekaninová, která 

s kandidaturou souhlasila. Žádný další kandidát navržen nebyl. Předseda AS FaF MU následně 

připravil E-volbu v příslušné aplikaci. Volby se zúčastnili pouze členové AS FaF MU 

ze studentské komory. 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

Návrh byl přijat. Předseda nově zvolené místopředsedkyni pogratuloval ke zvolení a poprosil 

ji, aby se ujala své role.  

 

6) Příprava ustavení komisí 

Předseda AS FaF MU zahájil další bod programu a tím byla příprava ustavení komisí. Předseda 

AS FaF MU vysvětlil, že v rámci AS FaF VFU fungovaly různé komise, ale většinou 

ustanovované ad hoc až nastala potřeba. Dále navrhl, že by bylo z hlediska připravenosti lepší 

ustavení stálých komisí, a to konkrétně ekonomické komise a legislativní komise. Předseda AS 

FaF MU zahájil diskusi k uvedenému. 

Doc. Gajdziok s návrhem souhlasil – ustavení trvalých komisí bude z hlediska kontinuity lepší. 

Dr. Goněc taktéž vyjádřil souhlas, zvláště proto, že předpisy nově vzniklé fakulty pod MU byly 

kompilovány z různých zdrojů a je možné, že se do budoucna setkáme s nedostatky. Dr. Goněc 

dále navrhl ustavení trvalé volební a mandátové komise, která by dohlížela na trvání a zanikání 

mandátů a pořadí náhradníků. 
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Paní děkanka navrhla, že AS FaF MU by mohl mít funkci tajemníka, který by zastával 

administrativní úkoly, řešil pozvánky a byl ku pomoci předsedovi. Předseda k tomu dodal, že je 

to dobrý nápad, tajemník by nemusel být členem AS FaF MU a je to věc k diskusi do příštího 

zasedání. 

Mgr. Švestka vyjádřil souhlas s ustavením ekonomické a legislativní komise. K záměru ustavení 

volební a mandátové komise uvedl, že by bylo lepší změnit název. Bude se jistě ustanovovat 

volební komise pro volbu děkana a jiné volební komise, se kterými by se název této komise 

mohl plést. Proto by bylo lepší ponechat název pouze mandátová komise, protože se bude 

primárně zabývat kontrolou trvání a skončení mandátů senátorů. 

Předseda AS FaF MU s tím souhlasil. Paní děkanka doplnila, že kontrolu mandátů by mohl 

hlídat i tajemník. Na začátku každého zasedání by někdo měl zkontrolovat počet přítomných 

senátorů. Výhodou použití aplikace E-volby je, že umožňuje elektronickou evidenci a kontrolu. 

Předseda AS FaF MU poděkoval za diskusi a shrnul, že se AS FaF MU zatím ustanoví 

ekonomickou a legislativní komisi a o funkci tajemníka a mandátové komise se rozhodne na 

příštím zasedání AS FaF MU. Dále navrhl, že obě komise by mohli mít 3 členy (2 AP a 1 

studenta) a ti by si mezi sebou zvolili předsedu dané komise. 

Dr. Goněc upozornil, že dle Jednacího řádu AS FaF MU senát volí předsedu komise a ten 

navrhuje členy komise, které pak zase schvaluje senát. Na dnešním zasedání by se tedy mohli 

zvolit předsedové a schválení členů komisí by proběhlo na dalším zasedání. 

Mgr. Švestka dále doplnil, že členy komisí mohou být i nečlenové senátu, a tudíž komise by 

mohly mít i více členů než jen 3. 

 

Předseda AS FaF MU tedy zahájil volbu předsedy ekonomické komise a požádal AS o návrhy 

kandidátů. Navrženi byli doc. Gajdziok a prof. Vetchý, oba s kandidaturou souhlasili. 

Hlasování:  

doc. Gajdziok: 13 hlasů 

prof. Vetchý: 6 hlasů 

zdrželi se: 2 

Předsedou ekonomické komise byl zvolen doc. Gajdziok. Předseda AS FaF MU mu 

pogratuloval a poprosil ho, aby se ujal své role. Doc. Gajdziok poděkoval za projevenou důvěru. 

 

Předseda AS FaF MU tedy zahájil volbu předsedy legislativní komise a požádal AS o návrhy 

kandidátů. Navržen byl dr. Mokrý, který s kandidaturou souhlasili. 

Hlasování: 19 – 0 – 1 

Předsedou legislativní komise byl zvolen dr. Mokrý. Předseda AS FaF MU mu pogratuloval a 

poprosil ho, aby se ujal své role. Dr. Mokrý poděkoval za projevenou důvěru. 
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Předseda AS FaF MU dále uvedl, že je třeba ustavit volební komisi pro volbu 

děkana/děkanky. Dle Přílohy Statutu FaF MU má mít tato komise minimálně 5 členů (z toho 

jsou minimálně 2 studenti). Členové komise nemusí být členy AS FaF MU. Bylo rozhodnuto, že 

volba členů komise bude uskutečněna hned s tím, že bude případně získán souhlas kandidátů, 

kteří nejsou členy AS FaF MU.  

Každý člen AS FaF MU měl ve volbě až 7 hlasů. Doc. Gajdziok ještě před volbou upozornil, že 

se volí minimálně 2 studenti a minimálně 3 akademičtí pracovníci.  

Před volbou bylo ještě doc. Gajdziokem navrženou rozdělení na hlasování podle komor na 

akademické pracovníky a studenty, ale od záměru bylo po diskusi upuštěno. 

Navržení kandidáti s návrhem souhlasili a v tajné volbě získali následující počty hlasů: 

doc. Kubová  19 hlasů  

Dr. Elbl  18 hlasů 

Dr. Marvanová 17 hlasů 

Dr. Treml  17 hlasů 

Mgr. Švestka  21 hlasů 

Sekaninová  17 hlasů 

Slezáková  17 hlasů 

Všichni navržení kandidáti získali nadpoloviční počet hlasů a stali se tak členy volební 

komise pro volbu děkana/děkanky. 

 

Předseda AS FaF MU dále přistoupil k volbě předsedy volební komise pro volbu 

děkana/děkanky – ze zvolených členů komise s kandidaturou na předsedu souhlasili pouze 

doc. Kubová a Dr. Treml. 

Hlasování:  

doc. Kubová: 14 hlasů 

Dr. Treml: 6 hlasů 

zdržel se: 1 

Předsedou volební komise pro volbu děkana/děkanky komise byla zvolena doc. Kubová. 

Předseda AS FaF MU jí pogratuloval. Doc. Kubová poděkovala za projevenou důvěru. Zároveň 

předseda AS FaF MU poprosil zvolenou komisi, aby se ujala své funkce – je třeba připravit 

harmonogram voleb, který bude představen na následující schůzi, tak aby volby mohly být 

případně vyhlášeny. 

 

7) Diskuse 
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Paní děkanka požádala o zařazení bodu projednání členů disciplinární komise na příští 

zasedání AS FaF MU. Paní děkanka dále poprosila případné zájemce o členství v disciplinární 

komisi, aby se jí přihlásili. 

Dr. Mokrý připomněl, že dle Jednacího řádu AS FaF MU by měla být naplánovaná řádná 

zasedání AS FaF MU, která by se měla konat nejméně dvakrát za semestr. A tato data mají 

být zveřejněna. Bod bude zařazen na příští zasedání. Dr. Goněc měl stejnou připomínku. 

Dr. Treml připomněl, že je třeba schválit ověřovatele zápisu. Dr. Goněc uvedl, že podle platného 

Jednacího řádu AS FaF MU se zápis ze zasedání AS FaF MU schvaluje na příštím zasedání a 

do té doby je k připomínkování všem členům AS FaF MU. Není tedy třeba mít ověřovatele. Paní 

děkanka specifikovala, že jde o článek 20. 

Doc. Gajdziok vznesl dotaz, kdy bude další zasedání AS FaF MU. Předseda AS FaF MU uvedl, 

že je to závislé na práci volební komise pro volbu děkana/děkanky, a odhadl, že to bude do 

konce měsíce ledna. 

Doc. Kubová uvedla, že zorganizuje práci volební komise přes Teams a že komise na tom bude 

intenzivně pracovat. K harmonogramu volby děkana/děkanky předseda uvedl, že je možné se 

inspirovat u ostatních fakult MU nebo u voleb na FaF VFU. 

 

Usnesení: 

Usnesení ze zasedání AS FaF 7/1/2020 

1) V tajném hlasování byl předsedou AS FaF prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

2) V tajném hlasování byl místopředsedou za komoru akademických pracovníků zvolen 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

3) V tajném hlasování byla místopředsedou za komoru studentů zvolena Viktorie 

Sekaninová. 

4) Předsedou Ekonomické komise AS FaF byl v tajném hlasování zvolen doc. PharmDr. 

Jan Gajdziok, Ph.D. 

5) Předsedou Legislativní komise AS FaF byl v tajném hlasování zvolen PharmDr. Petr 

Mokrý, Ph.D. 

V tajném hlasování byla zvolena komise pro volbu děkana ve složení: doc. PharmDr. 

Kateřina Kubová, Ph.D., PharmDr. Jan Elbl, PharmDr. Pavlína Marvanová, Ph.D., 

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D., Mgr. David Švestka, sl. Viktorie Sekaninová, sl. Veronika 

Slezáková. Předsedkyní byla zvolena doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 

6) Volební komise byla pověřena přípravou voleb děkana. 

 

Hlasování: 20 – 0 – 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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8) Příprava ustavení komisí 

Pan proděkan Zendulka informoval o Veřejném projednávání Strategickém záměru FaF ve 

čtvrtek 14. ledna v 13:00, online v Teams. 

Paní děkanka ještě zdůraznila, že členy AS FaF MU čeká hodně práce, vyjadřování se k mnoha 

dokumentům, neboť máme v ledasčem skluz. Fakultu nás např. evaluace akademických 

pracovníků, HR Award, propojení do struktur MU, prohloubení spolupráce s dalšími fakultami 

MU. MU je velmi nakloněna nám pomoci, ale také toho od nás bude hodně vyžadovat. Existuje 

dále i harmonogram výstavby nových pavilonů v kampusu v Bohunicích a přesunu fakulty do 

roku 2025. 

Předseda AS FaF MU na závěr poděkoval všem členům za odvedenou činnost a popřál všem 

pevné zdraví! 

 

 

Prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

Předseda AS FaF MU 

 

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. 

Zapisovatel 


