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ZÁPIS
č. 7/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 3. dubna 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, doc. Nachtigal, prof. Wsól, prof. Hrabálek, Ing. Vlčková, doc. Tebbens,
doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, Ing. Matoušková, dr. Siatka, prof. Doležal, doc. Šklubalová,
dr. Malý, Mgr. Křoustek, Mgr. Katerová, Ing. Pirnerová, Ing. Rudišar, Ing. Chlebková, Mgr. Matouš
Hosté: pí Shejbalová, Ing. Krieglerová, Ing. Košťálová, Ing. Polanský, pí Dvořáková, pí Čížková,
Ing. Váša, pí Vychytilová, Mgr. Dršatová, dr. Koula, Mgr. Matějka, pí Matoušková

Omluveni:
prof. Wsól, prof. Solich, prof. Vlček, Mgr. Valášková, dr. Kudláčková

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Děkan fakulty přivítal na rozšířeném kolegiu děkana staro-nového místopředsedu
Akademického senátu Mgr. Petra Matouše.



Dále informoval o stále probíhajících jednáních na projektu Mephared 2, kdy se MŠMT i
Evropská komise přiklánějí k realizaci projektu, otázkou zůstává, kde najít odpovídající
finanční prostředky k realizaci nezpůsobilých nákladů projektu. Vzhledem ke stále se
zkracující časové lhůtě, pokud nedojde k jasnému rozhodnutí do konce května 2017,
nebude z časových důvodů možno k realizaci projektu přistoupit.
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Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Úvod do studia pro nově přijaté studenty magisterského studijního programu Farmacie
se bude konat dne 2. 10. 2017 od 9:00 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika dne 4. 9. 2017 od 12:30 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika, prezenční i kombinovaná forma studia dne 5. 9. 2017 od 13:00
hod.



Řádné termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2016/2017 (období pro obhajoby bylo stanoveno kolegiem děkana
dne 6. 2. 2017 na období od 29. 5. 2017 do 2. 6. 2017.):
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2. 6. 2017
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Opatření děkana č. 2017/04 „Harmonogram akademického roku 2017/2018“ – viz
webové stránky fakulty



„Postup při přerušení studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové“, platnost ak. roku
2017/2018. Postup je zveřejněn na webových stránkách studijního oddělení fakulty.



Uvolnění studentů studijního programu Farmacie z výuky ve dnech 9. - 12. května 2017.
Studenti se zúčastní intenzivního kurzu kardiorespirační toxikologie na FaF (v rámci
evropského projektu TOX-OER). Garantem je doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.,
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studijní oddělení odeslalo na jednotlivé katedry jména zúčastněných studentů. Studenti
jsou povinni dohodnout případnou náhradu výuky s příslušným vyučujícími, jejichž výuky
se měli v tyto dny zúčastnit.


Uvolnění studentů studijního programu Farmacie z výuky ve dnech 17. - 23. dubna 2017.
Studenti se zúčastní kongresu Evropské asociace studentů farmacie – 40th Epsa Annual
Congress, konaném ve městě Kranjska Gora, Slovinsko. Účast je organizována SČSF,
studijní oddělení odeslalo na jednotlivé katedry jména zúčastněných studentů. Studenti
jsou povinni dohodnout případnou náhradu výuky s příslušným vyučujícími, jejichž výuky
se měli v tyto dny zúčastnit.



Dlužné poplatky, spojené se studiem, které byly vyměřeny v letech 2013 a 2014 a které
nebyly do dnešního dne studenty uhrazeny, doporučuje vedení fakulty k vymáhání. Toto
vyjádření fakulty bude na základě dopisu prorektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové,
Ph.D. čj. UKRUK/11653/2017 ze dne 2. 2. 2017 předáno na Odbor pro studium a záležitosti
studentů UK.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Univerzita Karlova převede na účet fakulty částku 12 000,-- Kč, která je podílem za
zpracování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, posuzovaných
fakultou v období prosinec 2016 – únor 2017.



Opatření rektora č. 14 /2017 - Harmonogram akademického roku 2017/18



Opatření rektora č. 15/2017 - Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok
2018/2019 – mj. fakulty jsou povinny zadat do SIS k připomínkám úplné znění návrhu
dokumentu, který obsahuje návrh podmínek přijetí ke studiu pro následující akademický
rok a to minimálně šest týdnů před předpokládaným termínem konání akademického
senátu fakulty, který bude navrhované podmínky přijímacího řízení schvalovat.



Předání dat o přijímacím řízení na MŠMT ČR (výkaz U 6-99) v souladu s dopisem čj. MŠMT3399/2017-1 ze dne 16. 2. 2017 – přihlášky ke studiu podle stavu k 31. 3. 2017, termín
předání do 15. 4. 2017, http://dsia.uiv.cz/uch2017n.html.



Nabídka

společnosti

Contipro

a.s.

–

možnost

udělování

cen

za

nejlepší

diplomovou/disertační práci byla předána na Oddělení vnějších vztahů a transferu
technologií naší fakulty.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá Prof. Wsól)
Kolegium děkana bere na vědomí:


12 závěrečných zpráv GA UK bylo podáno elektronickou cestou dne 29. 3. 2017.



Dne 20. 3. 2017 byla Oborovou radou Farmaceutická analýza zvolena doc. Sklenářová
předsedkyní této OR doktorského studia. Na příští jednání VR bude předložen návrh
na jmenování doc. Sklenářové garantem doktorského oboru Farmaceutická analýza.



Na základě RIV bodů za 2012-14 a impaktních faktorů publikací za 2015-16 bylo spočteno
osobní ohodnocení za publikační, patentovou a aplikační činnost. Odměna je nastavena
od března 2017, odměny za leden a únor budou vyplaceny dodatečně v říjnové a
listopadové výplatě. Na základě těchto ohodnocení bylo rozpočteno i financování
pracovních skupin a kateder pro rok 2017.



Vyhlášení výzvy GA ČR k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní
spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“.



Vyhlášení Ceny MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
pro rok 2017, zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké
oddělení do 3. 5. 2017.

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


Fulbrightovo stipendium do USA - pro studium a výzkum v USA, zveřejněno na intranetu
24. 3. 2017.



SLOVENSKO - Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR, zveřejněno na
intranetu 29. 3. 2017.



Návrh na snížení platby školného samoplátců (přechod mezi prvním a druhým úsekem
studia), pokud si z důvodu prerekvizit nebudou moci zapsat předměty za 60 kreditů.



Upozornění vyučujících na uznávání a opětovný zápis předmětů u samoplátců vzhledem
k nástupu „tvrdých“ prerekvizit.
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Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů a transferu technologií


Královéhradecký kraj poskytl finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na propagaci a pořádání
akce „Zahradnické trhy v Kuksu v roce 2017“.



Naučná stezka farmacie – dokončena betonáž a instalace tabulí na BZLR. Slavnostní
otevření je plánováno na polovinu května 2017.



Vedení fakulty děkuje doc. Spilkové a dr. Vytlačilové za propagaci fakulty v pořadu
Polopatě na téma „Síla léčivých rostlin“.



Vedení fakulty si Vás dovoluje pozvat na tyto nejbližší akce:
o Veletrh pracovního uplatnění ve farmacii - 4. dubna 2017, od 9:00 do 17:00
v koridoru…
o Den Zentivy 2017 - Přednáší PhDr. Tomáš Sedláček na téma „Kolaps blízkosti“.
5. dubna od 13 hod. v posluchárně C.
o LXIII. sympozium z historie farmacie a Otevírání muzea 2017 - 8. dubna 2017
v Hospitalu Kuks.
o Memoriál Prof. Ivo Haise - vernisáž proběhne 10. dubna 2017 od 16:00 hod.
v Galerii Na Mostě.
o Working

afternoon

for

discussion

about

medication

adherence

and

polypharmacotherapy - 10. dubna 2017 od 15:00 hodin v Kampusu UK.
o Seminář „Léky systémové enzymoterapie“ - 11. dubna od 17:00 v posluchárně B
(organizuje SČSF).


Bylo provedeno bodové hodnocení RIV v rámci III. pilíře za projekty aplikovaného
výzkumu a smluvní výzkum.



Technologická agentura ČR dne 28. března 2017 vyhlásila první veřejnou soutěž
v programu ZÉTA. Cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové
činnosti směřující k využití výsledků v praxi (při řešení projektů aplikovaného výzkumu).
Program

je

určen

pro

studenty

magisterských

a

doktorských

studijních
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programů vysokých škol a mladé výzkumné pracovníky ve věku do 35 let. Pro bližší
informace kontaktujte Ing. Petru Košťálovou z oddělení VVTT.


Dne 30. března 2017 bylo otevřeno 4. kolo interní soutěže GAMA UK pro projekty na
ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu
jejich následného komerčního využití. Pro bližší informace kontaktujte Ing. Petru
Košťálovou z oddělení VVTT.

Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky
o Zajištění služeb v rámci přípravné fáze projektového záměru MEPHARED 2
 Ve výběrovém řízení byly podány celkem dvě nabídky. Nyní probíhá
vyhodnocení veřejné zakázky.
o Dodávka stravenek
 Na základě provedeného průzkumu trhu bude přistoupeno k uzavření nové
smlouvy se stávajícím dodavatelem stravenek, Edenred CZ, s.r.o. V rámci
této nové smlouvy bude FaF UK hradit pouze tzv. nominální hodnotu
stravenek, tzn. bez jakékoliv provize.



OP VVV
o Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1 IP1 SC1) - STARRS
 Dne 28. 3. 2017 byly na MŠMT odeslány upravené podkladové materiály =>
na základě doložených podkladů bude ze strany MŠMT vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace.


Proběhla výběrová řízení na obsazení nových pozic odborného týmu
projektu.

o Excelentní výzkum (PO1 IP1 SC1) – EFSA-CDN
 I nadále probíhá vypořádání připomínek externích hodnotitelů z 1. kola
hodnocení a dopracování projektové žádosti do 2. kola výzvy.
o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH
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Dne 30. 3. 2017 byla na nositele ITI odeslána tzv. monitorovací zpráva ITI
sloužící pro monitoring stavu přípravy projektu.



Dne 31. 3. 2017 byla na zástupce CIRI odeslána aktualizovaná tabulka
s přehledem monitorovacích indikátorů.

o MEPHARED 2


Dne 31. 3. 2017 byly na MŠMT odeslány aktualizovaný dotazník popisující
provazbu ESF a ERDF aktivit napříč specifickými cíli OP VVV a dokument
projektového záměru MEPHARED 2 (včetně zapracovaných připomínek
Evropské komise) s důrazem na rozvoj vzdělávání a spolupráci FaF UK
a LF HK.



Do 4. 4. 2017 budou na MŠMT odeslány anglické verze těchto dokumentů
a to jako podklad pro jednání s Evropskou komisí.



Dne 27. 3. 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení pozic v rámci
projektového týmu MEPHARED 2 (projektový manažer, finanční manažer,
stavební inženýr a administrativní pracovník). Termín pro podávání
přihlášek je stanoven do 19. 4. 2017.

o Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (PO1 IP1 SC2) - DMS


Dne 31. 3. 2017 zveřejnilo MŠMT informaci o změně avizovaného termínu
vyhlášení výzvy „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ Předpokládané
datum vyhlášení bylo posunuto na druhou polovinu května 2017.

o Aktualizovaný harmonogram OP VVV


Dne 31. 3. 2017 zveřejnilo MŠMT aktualizovaný harmonogram výzev
OP VVV na rok 2017 (verze 3). Aktuální harmonogram je zveřejněn na
webu OSREP.



OP Z
o DS Fafík: Dne 28. 3. 2017 byla na MPSV odevzdána 2. zpráva o realizaci a 3. žádost
o platbu ve výši 615 600 Kč.
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Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Vypsání výběrového řízení na pozici:
o AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru farmakologie a
toxikologie
o AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru farmaceutické chemie a
kontroly léčiv
o AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro
Katedru farmaceutické botaniky a ekologie – 0,5 úvazku
o AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro
Katedru farmakognozie
o Výběrová řízení budou zveřejněna na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty, na úřední desce. Termín výběrových řízení: 10. 5. 2017 od 9:00
hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
o Komise výběrových řízení:

Katedra

předseda

farmakologie a

prof. RNDr.

toxikologie

farmaceutické

AS FaF
prof. PharmDr.

prof. Ing.

doc. PharmDr.

PharmDr.

Petr

František

Vladimír

František

Lukáš

Solich,

Štaud,

Wsól,

Trejtnar,

Červený,

CSc.

Ph.D.

Ph.D.

CSc.

Ph.D.

prof. RNDr.

prof. PharmDr.

prof. Ing.

prof. PharmDr.

doc. PharmDr.

chemie a

Petr

František

Vladimír

Martin

Radim

kontroly

Solich,

Štaud,

Wsól,

Doležal,

Kučera,

léčiv

CSc.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

farmaceutické

prof. RNDr.

prof. PharmDr.

prof. Ing.

prof. RNDr.

doc. Ing. Lucie

botaniky a

Petr

František

Vladimír

Lubomír

Cahlíková,

ekologie

Solich,

Štaud,

Wsól,

Opletal,

Ph.D.

CSc.

Ph.D.

Ph.D.

CSc.
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farmakognozie

prof. RNDr.

prof. PharmDr.

prof. Ing.

doc. PharmDr.

PharmDr.

Petr

František

Vladimír

Lenka

Tomáš

Solich,

Štaud,

Wsól,

Tůmová,

Siatka,

CSc.

Ph.D.

Ph.D.

CSc.

CSc.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Změna dopravní situace v rámci parkoviště fakulty
o Odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové schválil nové řešení dopravní
situace asfaltového parkoviště přiléhajícího k západní straně severní budovy fakulty.
o Cílem je provést úpravu parkoviště, aby byly splněny všechny dopravní předpisy.
Podél štítové stěny severní budovy bude pro fakultu vyhrazeno 9 parkovacích míst.



Rekonstrukce výukové budovy BZLR
o Na projektovou dokumentaci bylo provedeno výběrové řízení „Projektová
dokumentace na rekonstrukci BZLR“. Byli osloveni 4 uchazeči, nabídku podali 2.
Vybrána byla firma ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK .
o Cílem akce je kompletní výměna střešní krytiny, výměna zdrojů kotelny včetně MaR
všech skleníků, výměna zastínění ve sklenících, výměna nefunkčního hromosvodu,
oprava fasády, výměna klimatizačních jednotek a výměna ventilační jednotky ve
sbírkovém skleníku.
o PD bude hrazena z vlastních prostředků fakulty (FRIM), vlastní stavební práce budou
hrazeny z rozpočtu MŠMT projektu EDS.



Oplocení BZLR
o Provedeno výběrové řízení na realizaci akce „Rekonstrukce oplocení na BZLR“.
Osloveno bylo 5 uchazečů, nabídku podali 3. Vybrána byla firma REGODAT s.r.o.
o Akce bude hrazena z příspěvku IRP.



Školení řidičů
o Školení proběhne 27. 4. od 8:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu.
o Náklady

na

proškolení

bude

přeúčtováno

podle

počtu

účastníků

na

katedry/střediska.


Smlouva o výpůjčce pozemků pod budovou Zámostí
o Fakulta uzavřela smlouvu s ÚZSVM o bezplatné výpůjčce pozemku pod budovou
v Zámostí.
o Předmět výpůjčky může být užíván pouze pro účely vzdělávací činnosti.
o Vypůjčený majetek lze přenechat k užívání třetí osobě, pouze se souhlasem půjčitele.



Elektronická spisová služba (ESS)
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o 22. 3. 2017 proběhla úvodní schůzka Správního oddělení (SprO) s vedoucími
oddělení děkanátu. Účelem bylo seznámení s harmonogramem implementace a
především pak sběr a forma podkladových materiálů vyžádaných ÚVT RUK.
o Do 7. 4. 2017 budou vytvořeny první seznamy všech dokumentů příslušných agend
jednotlivých oddělení děkanátu, do 21. 4. budou zaslány k posouzení na RUK.
o V blízké době budou osloveny v této věci také sekretářky kateder a Akademický
senát, zde se ale nepředpokládá taková náročnost.
o Hardware pro ESS – podle podkladů zaslaných koordinátorem spisové služby RUK
bude třeba zajistit nákup speciálního hardware (tiskárna čárových kódů, speciální
scaner, frankovací stroj, čtečky čárových kódů).
o Napojení iFIS na ESS → fakticky budou nasazeny na FaF dvě spisové služby.
Ekonomické oddělení bude používat spisovou službu z iFIS, důvodem je propojení
ekonomického systému s novou spisovou službou, hned na počátku bude iFIS
přejímat nová čísla jednací a čárové kódy z ESS, plná integrace obou spisových služeb
se předpokládá v průběhu 2017/2018.


VERSO modul Žádanky/Objednávky
o Dne 22. 3. 2017 proběhla schůzka se zástupci společnosti DERS. Účelem schůzky bylo
ujasnění a definování požadavků fakulty pro proces implementace.
o Finalizovány jsou dvě smlouvy s firmou DERS: „Licenční smlouva: Modul Žádanky“ a
„Smlouva o dílo: Implementace modulu Žádanky“.
o Zahájení plnění je stanoveno od 1. 4. 2017, předáno bude 31. 5. 2017.



GA UK
o 100% dotace převedena na účet fakulty.
o Pořízena nová interní čísla, informace předána na VO a řešitelům.



Závěrečný audit UK k roční závěrce
o Na UK probíhá od pondělí 3. 4., předpokládaný konec 14. 4.



Upozornění pro zaměstnance!
o Náklady zejména na zahraniční cesty (konferenční poplatky, ubytování apod.) nelze
hradit ze soukromé karty, doklady je nutné předávat na EO, úhrada musí proběhnout
z účtu fakulty!
o Zálohu na cestu lze vyplatit pouze do výše diet, dle počtu dní služební cesty a sazby
konkrétní země (dle platné vyhlášky).
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Stravenky
o Výsledkem průzkumu trhu na dodavatele stravenek je nabídka nulové provize
(nabídku podali 3 dodavatelé, vybrána byla firma EDERNED, která podala nabídku
s nulovou provizí).
o Firma EDERNED nabízí možnost přechodu z papírových stravenek na tzv.
„stravenkové karty“ (ticket restaurant card).
o Fakulta uvažuje o přechodu na “stravenkové karty“ pouze v případě, že bude stejné
pokrytí možnosti uplatnění, jako je dosud u papírových stravenek.



Závěry z kontroly NKÚ vybraných projektů GAČR
Bude zveřejněno na intranetu VO.
 Nezpůsobilé výdaje projektu Mephared2
Prorektorovi Hálovi byla zaslána žádost o zařazení nezpůsobilých výdajů M2 do nového
investičního programu MŠMT v rámci programového financování.

Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

