ZÁPIS
č. 6/2017
z jednání kolegia děkana 21. března 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, doc. Nachtigal prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Solich, ing. Vlčková

Studijní záležitosti:
(Předkládají Prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu vyhovuje žádosti:


studenta 2. úseku studia studijního programu Farmacie o ukončení přerušení studia.
Přerušení studia bude ukončeno dnem, kdy rozhodnutí děkana v této záležitosti nabyde
právní moci. Student měl přerušené studium do maximální doby studia z důvodu
neuhrazení poplatku za delší studium. Dlužný poplatek byl uhrazen 20. 3. 2017 a student
splnil i povinnost podání žádosti o opětovný zápis ke studiu.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Uvolnění z povinné výuky 50 studentů, kteří budou ve dnech 19. až 21. dubna 2017
absolvovat výuku v Zentivě k. s., Praha, která je nezbytná ke splnění povinně volitelného
„Úvod do industriální farmacie“. Garantující katedrou je Katedra farmaceutické
technologie (KFT), studijní oddělení předá dle podkladu KFT na jednotlivé katedry seznam
zúčastněných studentů. Studenti jsou povinni dohodnout si s příslušným vyučujícím
náhradu výuky, které se mají v tyto dny zúčastnit.



Uvolnění z povinné výuky 20 studentů, kteří si zapsali předmět Nemocniční příprava
léčivých přípravků, v období od 10. dubna do 26. dubna 2017. V tyto dny se budou účastnit
třídenní praktické výuky ve vybraných nemocničních lékárnách dle rozpisu katedry.
Garantující katedrou je Katedra farmaceutické technologie, rozpis obdrží katedry ze
studijního oddělení na základě podkladů KFT. Studenti jsou povinni dohodnout si s
příslušným vyučujícím náhradu výuky, kterou mají absolvovat ve dnech dle rozpisu
katedry.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá Prof. Wsól)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Zveřejnění výsledků 14. kola soutěže Grantové agentury UK. FaF UK získala podporu
pro 16 nových projektů GA UK od roku 2017 v celkové výši 3,6 mil. Kč ze 40 podaných
(38 %).



Zveřejnění přidělených financí pro 25 pokračujících projektů v celkové výši 5,8 mil. Kč.



Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK s absolventy
LF v Plzni, 2. LF a FTVS se uskuteční dne 25. 5. 2017 od 10:30 hod. ve velké aule Karolina.
Vzhledem k nejvyššímu počtu absolventů, je FaF UK hlavní fakultou.



Principy fungování programu Progres, projednané na schůzce vedoucích výzkumných
skupin dne 21. 3. 2017.



Zveřejněné konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.



Připomenutí vyhlášené výzvy CELSA, zveřejněné na fakultním intranetu. Termín uzávěrky
je 2. 5. 2017, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO a RUK je 24. 4. 2017.
Projekty, které neprojdou touto kontrolou, nebudou moci být podpořeny.



Informaci o březnových seminářích pro vědce a doktorandy, konané ve dnech
29. – 30. 3. 2017 v Liberci, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o semináři pro zájemce o studium v některé z institucí EU, konaném
dne 7. 4. 2017 na RUK, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o workshopu ERC a MSCA, konaném dne 24. 4. 2017, zveřejněnou na fakultním
intranetu.

Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá doc. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Nabídku University of Padova – roční kurzy pro studenty, zveřejněno na intranetu pro
studenty 13. 3. 2017.



Krátkodobá stipendia DAAD – zveřejněno na intranetu 10. 3. 2017.



Projednání výuky na Krétě – budou navrženy možné způsoby jak ve výuce na Krétě
pokračovat.



Zprávu ze setkání se studenty – samoplátci.



Informaci o současném stavu přihlášek ke studiu na akademický rok 2017/18: z celkového
počtu 71 podaných přihlášek (on line) na akademický rok 2017/18 je drtivá převaha
uchazečů z Iránu. K dnešnímu dni máme celkem 8 odeslaných rozhodnutí o přijetí.

Vnější vztahy a transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Výroční zpráva pro rok 2016 obsahuje novou kapitolu 13.3 s názvem Galerie Na Mostě,
která popisuje seznam uskutečněných výstav pořádaných galerií.



Byl aktualizován seznam kandidátů na jmenování členů do akreditačních komisí
specializačních oborů MZdr.



V prostorách koridoru a studentské místnosti v 8. patře jižní budovy bude zřízen čtenářský
koutek Hospodářských novin, financovaný společností Sanofi-Aventis.



O fakultě byly v médiích uveřejněny tyto články:
o Na farmacii se rodí špičkový vědecký tým STARSS. Z eurodotací získá 150
milionů (Zdroj: iFORUM)
o Výstava ohlašuje jubileum loutkáře a výtvarníka (Zdroj: Mladá fronta DNES)
o VĚDECKÁ KAVÁRNA (Zdroj: Lidové noviny)

Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(předkládá prof. Solich)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schválil:


Odměny kolektivům za přípravu velkých projektů - viz příloha zápisu z kolegia.

Kolegium děkana bere na vědomí:




Veřejné zakázky
o Zajištění služeb v rámci přípravné fáze projektového záměru MEPHARED 2
 Dne 13. 3. 2017 byla vyhlášena VZMR na zajištění služeb souvisejících
s přípravou projektového záměru MEPHARED 2. Termín pro podávání
nabídek byl stanoven do 24. 3. 2017. Předpokládaná hodnota této VZ činí
1 990 000 Kč bez DPH.
OP VVV
o Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1 IP1 SC1) - STARRS
 Dne 13. 3. 2017 bylo na MŠMT odesláno 2. vypořádání připomínek
a doplnění dodatečných podkladů.
 Dne 11. 4. 2017 se uskuteční slavnostní zahájení projektu STARSS za účasti
klíčového zahraničního vědeckého pracovníka projektu (prof. Švece),
zástupců MŠMT, RUK, místních samospráv apod.
o „Čtyřvýzva“ (ESF pro vysoké školy, ERDF pro vysoké školy, Rozvoj výzkumně
zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely
– budování či modernizace)
 Na webu OP VVV byla zveřejněna informace, že dne 14. 3. 2017 byl
ukončen 1. krok hodnocení. Aktuálně probíhají jednání hodnoticích komisí
v rámci 2. kroku hodnocení. Zveřejnění výsledků výzev se předpokládá do
18. 4 2017.
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o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH
 Na 30. 3. 2017 je stanoven termín pro vyplnění tzv. monitorovací zprávy ITI
sloužící pro monitoring stavu přípravy projektu.
 Dne 6. 4. 2017 se uskuteční seminář pro žadatele ITI zaměřený na
problematiku OP VVV.
 Dne 20. 4. 2017 se uskuteční zasedání pracovní skupiny (PS 4: Vysoké školy
a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje), kde bude
prezentována společná projektová žádost FaF UK, LF HK a FN HK.
o Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
 V rámci krajského dotačního programu je připravována projektová žádost
na čerpání finančních prostředků (formou tzv. asistenčních voucherů) na
přípravu projektové žádosti DRUGTECH.
o MEPHARED 2
 Dne 8. 3. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců FaF UK a LF HK na MŠMT
v Praze
 Byly připraveny podklady pro vyhlášení výběrových řízení na obsazení
pozic v rámci projektového týmu MEPHARED 2.
o Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (PO2 IP1 SC5) - HR Award
 Dne 7., resp. 21. 3. 2017 obdržela FaF UK z RUK žádost o spolupráci v rámci
přípravy a implementace aktivit „HR Award“ a „hodnocení vědy na UK“
v rámci celouniverzitního projektu „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj“.
Za FaF UK byli kontaktními osobami stanoveni prof. Solich (HR Award)
a prof. Wsól (hodnocení vědy na UK).
 Dle informací z MŠMT je pravděpodobné, že „HR Award“ bude znamenat
bonifikaci v dalších výzvách OP VVV, ale hlavně v 9. rámcovém programu,
který bude navazovat na aktuálně běžící 8. rámcový program (H2020 atd.).
Mapování spolupráce se zahraničními institucemi
o Na základě druhého kola dotazníkového šetření ohledně zmapování spolupráce
FaF UK se zahraničními institucemi bylo k datu odevzdáno cca 30 vyplněných
dotazníků a to od zástupců většiny kateder FaF UK => do konce 03/2017 bude
provedeno konečné vyhodnocení tohoto průzkumu.
H2020
o Ve dnech 25. – 28. 4. 2017 se na UK uskuteční tzv. staff training week (training for
research support officers) zaměřený zejména na problematiku H2020
a konkrétněji Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) a ERC Grants. Tohoto staff
training week se zúčastní mimo jiné zástupci Technologického centra AV ČR,
Evropské komise a evropských univerzit (KU Leuven, University of Oxford apod.)
=> účast za FaF UK zajistí OSREP.
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o



DS Fafík: Probíhá příprava 2. zprávy o realizaci a 3. žádosti o platbu => termín pro
odevzdání na MPSV je stanoven do 31. 3. 2017.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
o Dne 15. 3. 2017 uplynul termín pro zpracování příslušných kapitol Výroční zprávy
o činnosti za rok 2016 => v současné době probíhá revize aktualizovaných kapitol,
v případě potřeby budou příslušní garanti osloveni s žádostí o doplnění.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Do funkce vedoucí Katedry farmaceutické botaniky a ekologie byla vybrána doc. Ing. Lucie
Cahlíková, Ph.D. od 1. 6. 2017 na dobu 5 let.



Do funkce vedoucího Katedry tělesné výchovy byl vybrán Mgr. Jiří Bezouška od 1. 9. 2017
na dobu 3 let.



Vypsání výběrového řízení na pozici „Pracovník správního oddělení se zaměřením na
administraci informačních systémů“.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Žádost katedry tělesné výchovy, Mgr. Křoustka o příspěvek na mimovýukovou
sportovní činnost



Opatření děkana č. 3/2017 Provozní řád tenisových kurtů



Nákup pozemků v areálu Zámostí
o Ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Pozemková parcela p. č. 1376/3, k. ú. Malšovice, zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 7 m2, na pozemku stojí část stavby občanské vybavenosti čp. 683 zapsaná
v LV č. 3526, vlastníkem Univerzita Karlova, ve správě Farmaceutická fakulta UK.
Cena pozemku dle přiloženého znaleckého posudku je 13 300,- Kč.
Nákup pozemku bude financován z FRIM.
o Ve vlastnictví ČR/příslušnost hospodařit ÚZSVM
Pozemky p. č. st. 1376, p. č. 92/4, p. č. 92/25, p. č. 92/26, p. č. 80, p. č. 92/37 v k. ú.
Malšovice u Hradce Králové v celkové výměře 7 154 m2. Kupní cena pozemku je
stanovena dle Oznámení ÚZSVM ve výši 9 500 tis. Kč. Úhrada se předpokládá
z dotace MŠMT s 10% spoluúčastí.

Kolegium děkana bere na vědomí


Porada tajemníků 8. 3. 2017
o Sdělení p. kvestorky:
 Rozpočet z kapitoly „A+K“ příspěvek na vzdělání by měl být v letošním roce o 3%
vyšší (navýšení bude rozděleno fakultám/součástem, nikoliv RUK), dotace na
studenty se specifickými potřebami by měla být navýšena o 26%, finance na vědu
– dosud nejsou vypočteny údaje pro základní rozdělení dotace.


MŠMT, pokud se opustí stávající objekt. Bude možné využít i na sportoviště a
hřiště. Nutno počítat se spoluúčastí 15%.)

o Dr. Wagnera:


Vyzval ke kontrole údajů v živnostenském rejstříku.

o Diskuze k problematice souběhu pracovní činnosti na fakultách a RUK.
o Dr. Šimůnka:
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Rozpis rozpočtu UK je nyní závislý na rozpisu podílu PROGRESU uvnitř fakult.
Pokud se nestihne do 31. 3., posouvá se schválení až na konec dubna.



Diskuze k účtování CÚ studentů u GAUK. Snaha, aby pravidla GAUK byla
nastavena tak, aby nebyl porušován zákon.

o Prorektorky Králíčkové:


Poučit personalisty/případně jiné odpovědné osoby ohledně důsledného
ověřování správnosti údajů dokladů v případě, že je se studentem uzavřen
pracovněprávní vztah.



Nabídka možnost využití metodické pomoci skrze sharepoint odboru pro studium
a záležitosti studentů.

o Mgr. Cvejna:


Vyhodnotil proběhlé školení k zadávání VZ na stavební práce a nabídl navazující
školení.




Poskytl základní informace k dynamickému nákupnímu systému (DNS).

Pravidla při zahraniční služební cestě do Rakouska, SRN – zákon o minimální mzdě
o Na základě konzultace na MPSV připravilo RUK doporučení pro cesty do EU →
v případě konference formulář A1 není potřeba, stačí schválený cestovní příkaz.
V ostatních případech (stáže, praxe placené fakultou, souběh činností tj. práce
v zahraničí i ČR a práce v zahraničí výlučně pro fakultu – platí fakulta) je nutné
kromě schváleného cestovního příkazu vyplnit i formulář A1.
Obecně platí, pokud bude zaměstnanec v zahraničí vykonávat jakoukoliv službu pro
zahraniční společnost, musí dodržovat pravidla a předpisy dané země.



Ovzduší Kampus
o Proběhlo měření přítomnosti chloroformu ve vedlejší místnosti kanceláře p.
Holečka. V této místnosti nebyla zjištěna přítomnost chloroformu.
o Navrhuje se poslední měření v místnosti p. Holečka, a to po důkladné prohlídce a
odstranění všech podezřelých předmětů.



Připojištění přístrojů
o Pojišťovna UNIQA předložila návrh na dodatečné připojištění přístrojů v celkové
hodnotě 21 773 tis. Kč ve výši 43 948,- Kč.



Spisová služba (ESS)
o Aktualizace harmonogramu implementace celouniverzitního systému elektronické
spisové služby na fakultách a součástech UK: 22. 5. 2017 – 30. 6. 2017
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(implementace na LFHK a FaF). Dopis koordinátora UK Mgr. Jindry ze dne 7. 3.
2017.
o Dne 15. 3. 2017 proběhla na FaF úvodní schůzka implementačních subjektů (ÚVT
RUK, TMAPY, DERS a FaF UK). Náplní byla detailní diskuse přípravy podkladových
materiálů a podmínek pro implementaci na FaF. Podkladové materiály musí být
připraveny nejpozději do 22. 5., ale počítá se s jejich dřívějším a průběžným
vyhodnocováním.
Příprava těchto materiálů bude probíhat ve dvou fázích:
1) nejprve sběr strukturovaných dat samotnou fakultou podle pokynů RUK ÚVT,
především odděleními děkanátu, ale týká se obecně všech pracovišť
2) upřesnění v rámci detailní diskuse implementátorů s jednotlivými pracovišti po
zahájení vlastní implementace po 22. 5.
Sběr dat pro implementaci ESS – koordinovat bude správní oddělení →
uspořádání schůzky primárně s vedoucími pracovišť děkanátu.
Je třeba vyhradit časovou kapacitu jednotlivých oddělení děkanátu na sběr dat.


VERSO modul Žádanky/Objednávky
o Spuštěna komunikace s firmou DERS, jsou zpracovávány licenční a implementační
smlouvy.
o Financování z velké části z projektu CRP2017.



Elektronická evidence tržeb
o Prodej výpěstků a produktů BZLR spadá do 3. fáze EET, tj. od března 2018.



Rozpočet katedry 2017
o Evaluace kateder – dokončuje se sběr dat a jejich export ze systému SIS. Probíhá
úprava výpočtu.



VZH 2016
o Dne 17. 3. byla na RUK EO dr. Šimůnkovi odeslána tabulková část VZH 2016.



Vykazování provozních nákladů v některých výzvách OPVVV
o MŠMT si vyžádalo součinnost ve věci vykazování společných provozních nákladů
formou paušální sazby v některých výzvách OPVVV, která se určí procentem ze
stanovených kategorií nákladů. (náklady za rok 2014-16 v rozlišení na HČ, DČ, HOČ a
NEHOČ).
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Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

