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Zápis ze zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

Čtvrtek 25. března 2021 v 14:30, online v prostředí MS Teams. 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: 

doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc., přítomen pouze 

do bodu 5 

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. 

Mgr. Adéla Lamaczová 

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. 

doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. 

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., 

přítomen až od bodu 5 

 

PharmDr. Jakub Treml, 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: 

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

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 

 

Hosté: 

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

MBA; děkanka FAF MU 

Ing. Barbora Sobańská, MPA; tajemnice FAF 

MU  

Akademická obec, veřejnost 
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Mimořádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity (dále jen „AS FaF MU“) bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem dne 17. 

března 2021 s následujícím programem: 

  
1. Zahájení zasedání  

2. Schválení programu jednání  

3. Volba zapisovatele 

4. Projednání a schválení rozpočtu FaF MU na rok 2021 

5. Projednání a schválení Strategického záměru FaF MU pro léta 2021-2028 

6. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru – Priorit FaF pro rok 
2021 

7. Různé 

8. Návrh a schválení usnesení 

9. Ukončení zasedání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek hlasování je v zápise vždy uveden v pořadí Pro – Proti – Zdržel se 

V případě hlasování o osobách Hlasoval pro – Nehlasoval pro 
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Průběh jednání 

1) Zahájení zasedání 

Místopředseda akademického senátu Dr. Goněc přivítal přítomné senátory, akademickou obec, 

hosty a zahájil zasedání. Omluvil předsedu prof. Šmejkala, který se účastnil státních 

závěrečných zkoušek UVLF Košice. 

2) Schválení programu jednání 

Dr. Goněc přečetl program uvedený v pozvánce a vyzval senátory, aby případně vznesli návrhy 

na změny nebo doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil a Dr. Goněc zahájil hlasování. 

Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 17 – 0 – 0 

Program jednání byl schválen v předložené formě. 

 

3) Volba zapisovatele jednání 

Dr. Goněc oznámil, že jím oslovení senátoři nebyli ochotni zápis pořídit, a pokud se nikdo 

nepřihlásí, že bude ochoten stát se zapisovatelem sám. Vyzval senátory, zda by se role 

zapisovatele někdo neujal. Nikdo se nepřihlásil, a tak navrhl sám sebe.  

Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 15 – 0 – 1  

Zapisovatelem byl zvolen dr. Goněc 

 

4) Projednání a schválení rozpočtu FaF MU na rok 2021 

Dr. Goněc požádal předkladatele, paní děkanku a paní tajemnici o představení rozpočtu. Ing. 

Sobańská prezentovala strukturu rozpočtu a podrobně komentovala jednotlivé kapitoly příjmové 

i výdajové části rozpočtu. Dále upřesnila a vysvětlila některé části schvalovaných tabulek. Dr. 

Goněc otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Dr. Goněc požádal předsedu doc. Gajdzioka o 

komentář k usnesení ekonomické komise. Doc Gajdziok uvedl, že komise se rozpočtem 

obsáhle zabývala a doporučuje AS FaF MU jeho schválení v předložené formě. Do budoucna 

by uvítal přípravu rozpočtu s větším časovým předstihem a plánuje připravit podrobnou 

prezentaci tak, aby se v rozpočtu akademická obec dobře orientovala. Paní tajemnice upřesnila, 

že některé kapitoly nešlo uzavřít dříve z důvodu upřesňování procesů ze strany rektorátu, příští 

rozpočet už půjde plánovat s předstihem. Nebránila by se veřejné prezentaci pro akademickou 

obec, a doufá, že to už u příštího rozpočtu epidemická situace dovolí. Dr. Goněc otevřel diskusi. 

Nikdo se nepřihlásil.    
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Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  

Rozpočet FaF MU na rok 2021 byl schválen v předloženém znění. 

 

5) Projednání a schválení Strategického záměru FaF MU pro léta 2021-2028 

Dr. Goněc požádal paní děkanku o představení Strategického záměru. Paní děkanka uvedla, 

že strategický záměr vychází ze Strategického záměru MU a byl široce diskutován v rámci 

vedení fakulty, veřejně představen a diskutován akademickou obcí a také byl prodiskutován 

s vedením MU. Předkládaný materiál je výsledkem této diskuse. Dále stručně představila 

jednotlivé body. Dr. Goněc otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. 

Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 16 – 0 – 0  

Strategický záměr FaF MU pro léta 2021-2028 byl schválen v předloženém znění. 

 

6) Projednání a schválení plánu realizace Strategického záměru FaF – Priorit pro 

rok 2021 

Dr. Goněc požádal paní děkanku o představení Priorit pro rok 2021. Paní děkanka prezentovala 

jednotlivé body. Dr. Goněc otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. 

Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 15 – 0 – 0  

Plán realizace Strategického záměru FaF – Priority pro rok 2021 byl schválen 

v předloženém znění. 

 

7) Různé 

Dr. Goněc uvedl problematiku nejednoznačnosti vnitřních předpisů ohledně mandátu senátorů 

vykonávajících neslučitelnou funkci. Sdělil, že předsednictvo si vyžádalo stanovisko legislativní 

komise a požádal předsedu komise Dr. Mokrého o stanovisko. Dr. Mokrý představil usnesení 

Legislativní komise, které je přílohou tohoto zápisu. Dr. Goněc vztáhl výklad současných 

pravidel na situaci s nárokem na mandát doc. Opatřilové, která se stala podle tohoto výkladu 

prvním náhradníkem. Upozornil, že vnitřní předpisy vůbec neřeší situaci s mandátem nově 

zvoleného pana děkana. Vyzval senátory, aby písemně zasílaly podněty na nesrovnalosti ve 

vnitřních předpisech tak, aby mohla být připravena rozsáhlejší novela a otevřel diskusi. Prof. 

Šmejkal shrnul situaci a navrhnul hledat inspiraci ve volebních řádech ostatních fakult, případně 

celouniverzitních předpisech. Připomněl, že změny je potřeba připravit komplexní, tak abychom 

zbytečně nezatěžovali AS MU. Dr. Mokrý požádal senátory, aby návrhy a postřehy ohledně 

vnitřních předpisů posílali legislativní komisi nebo předsednictvu. Doc. Gajdziok vznesl dotaz, 
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které předpisy schvaluje AS FaF a AS MU a vyzval Dr. Mokrého, aby vytvořil přehled těchto 

předpisů k připomínkování a zprostředkoval ho senátorům. Paní děkanka upřesnila, že se jedná 

o Statut, Jednací řád AS, Volební řád AS, Jednací řád VR a Disciplinární řád. Připomněla, že 

předpisy byly řádně prodiskutovány a stávající verze odsouhlaseny Akademickou radou 

v průběhu léta 2020 a prošly také důkladným připomínkováním legislativní komise i pléna AS 

MU. Předpisy vznikaly podle předloh ostatních fakult a vyzvala senátory, aby se pro případné 

změny inspirovaly právě u ostatních institucí a nezapomněli vše konzultovat s příslušnými 

zákony. Dr. Goněc připomněl, že předpisy byly připraveny zodpovědně a jsou kvalitní. Upravit 

potřebují spíše drobné nejasnosti, které se objevily při praktické aplikaci těchto předpisů. Prof. 

Šmejkal souhlasil, že předpisy jsou kvalitní a připomněl, že je potřeba tyto drobné změny 

provést najednou, aby se nezatěžoval AS MU. Mgr. Švestka vznesl námitku, že o mandátu by 

měla rozhodovat Volební komise. Doporučil předsednictvu, aby se obrátilo na mandátovou 

komisi AS MU, příp. na prof. Hanuše, zda nemá s podobnou situací zkušenosti. Setkal se 

s právním názorem, že neslučitelnost mandátu podle zákona znamená automatický zánik 

mandátu. Apeloval na předsednictvo, aby se vyhnulo nezákonnému postupu. Dr. Goněc 

upřesnil rozdílnost situace doc. Opatřilové a prof. Vetchého a zmínil klouzavý mandát fungující 

na VFU. Doc. Opatřilová doporučila konzultovat situaci s právnickou fakultou, příp. AS MU a 

jeho předsedou Dr. Menšíkem. Mgr. Švestka upřesnil, že prof. Hanuš má pod sebou právní 

oddělení rektorátu.  

Dr. Goněc navrhl vytvořit stálou volební a mandátovou komisi, která by kromě organizace voleb 

také sledovala zánik a vznik mandátů a případně včas iniciovala doplňovací volby. Prof. Šmejkal 

upřesnil, že by byl pro spojení funkcí volební a mandátové komise. Dr. Goněc ale upozornil, že 

členové volební komise nemohou kandidovat do AS. Diskutující se shodli, že toto bude 

předmětem úpravy vnitřních předpisů. Dr. Goněc tento bod uzavřel a vyzval přítomné k další 

rozpravě v bodu Různé. 

Paní děkanka se ujala slova a pogratulovala nově zvolenému děkanovi. Připomněla náročné 

období přechodu FaF pod křídla MU. Poděkovala všem pracovníkům děkanátu za veliké úsilí, 

které vedlo k úspěchu. Popřála fakultě mnoho úspěchů a připomněla, že situace nebude vůbec 

jednoduchá a úspěchu dosáhneme pouze společným úsilím. Prof. Šmejkal poděkoval v první 

řadě paní děkance, dále proděkanům, pracovníkům rektorátu MU, děkanátu FaF a všem, kteří 

se na převodu fakulty podíleli. Připomněl jedinečnost celé transakce. Popřál fakultě, aby pod 

novým vedením byla úspěšná a vyjádřil přesvědčení, že se fakultě povede mnohem lépe, než 

tomu bylo na VFU. Dr. Goněc se připojil k poděkování. 

K další diskusi v bodu různé se nikdo nepřihlásil. 

 

8) Návrh a schválení usnesení 

Dr. Goněc navrhl formulaci usnesení a otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Zahájil hlasování. 
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Návrh usnesení ze zasedání AS FAF MU ze dne 25. 3. 2021  
 
Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity: 

1. Schvaluje rozpočet FAF MU na rok 2021 v předloženém znění 

2. Schvaluje Strategický záměr FAF MU na roky 2021-2028 v předloženém znění 

3. Schvaluje Plán realizace Strategického záměru FAF – Priority pro rok 2021 

v předloženém znění 

 
Hlasování proběhlo zvednutím ruky v MS Teams 

Hlasování: 17 – 0 – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9) Ukončení zasedání 

Dr. Goněc poděkoval senátorům za účast. Připomněl termín nejbližšího zasedání 22. 4. 2021 a 

nastínil předběžný program. Prof. Šmejkal poděkoval místopředsedovi za řízení zasedání a 

omluvil svoji neúčast v jeho první polovině. Připomněl možnost zaslat připomínky k zápisu 

z minulého zasedání. Dr. Goněc poděkoval za upřesnění a ukončil zasedání. 

 

 

Přílohu zápisu tvoří schválené dokumenty: 

Rozpočet FAF MU na rok 2021 

Strategický záměr FaF MU na roky 2021-2028 

Plán realizace Strategického záměru FaF - Priority pro rok 2021 

Usnesení Legislativní komise z 19. 3. 2021  

 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

Místopředseda AS FaF MU 

 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

Zapisovatel 


