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ZÁPIS
č. 10/2017
z jednání kolegia děkana 22. května 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 schvaluje:


Individuální studijní plán (ISP) studentky 4. úseku studia studijního programu Farmacie
pro akademický rok 2016/2017 a 2017/2018. Studentka podala žádost o ISP ze
zdravotních důvodů. Do konce akademického roku 2016/2017 vykoná Z z Vypracování
diplomové práce a Zk z Veterinárních léčiv, získá tím 200 kreditů a možnost postoupit do
5. úseku studia. Zápis a plnění předmětů Farmaceutická technologie (ZK), Klinická
farmacie (ZK), Kontrola chemických léčiv II/Farmaceutická analýza II (Zk), Farmaceutická
péče (ZK) a Lékárenství I (Z), nebo předmětů je nahrazující v rámci úpravy učebních plánů,
bude posunut v do akademického roku 2017/2018. O individuální studijní plán na
akademický rok 2017/2018 zažádá studentka nejpozději na začátku příslušného
akademického roku.



ukončení studia studentce 2. úseku studia bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma studia z důvodu nesplnění požadavku
vyplývajícího ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu (neukončila
studium řádně do konce maximální doby studia, tzn. do 14. 4. 2017) - s čl. 12 odst. 1 písm.
b) a čl. 4 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze



vrácení registračního poplatku uchazečce o rigorózní řízení. Uchazečka o rigorózní řízení
zaplatila poplatek za podání přihlášky ve výši ve výši 5700,-- Kč, přihlášku však nepodala z
důvodu, že téma, které si vybrala, nebylo možno zařadit na žádnou z kateder naší fakulty.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Kladné vyjádření k žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání, získané žadatelkou na
Mongolské státní univerzitě zdravotnických věd v Ulánbátaru



v souladu s Opatřením rektora č. 24/2017 nebude od nově přijatých uchazečů při zápise
ke studiu vybírán poplatek za Seznam přednášek (Karolinku). V případě zájmu bude
řešeno individuálně po úhradě v pokladně fakulty nebo převodem na účet fakulty.



Informace o postupu fakulty ve věci doplňování podkladů pro institucionální akreditaci.



Studijní plány bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia budou
předány na zasedání Vědecké rady fakulty, která proběhne dne 14. 6. 2017.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá Prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Program Vědecké rady FaF UK dne 14. 6. 2016.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informaci o řádných termínech přijímacího řízení do doktorských studijních oborů
na akademický rok 2017/2018:
Studijní program
Farmacie

Doktorský studijní obor
Farmaceutická analýza
Farmaceutická chemie

2. 6. 2017/ 10. 7.
2017
1. 6. 2017/
10. 7. 2017

Farmakognosie a toxikologie přírodních

20. 6. 2017/

látek

3. 7. 2017

Farmakologie a toxikologie
Klinická a sociální farmacie
Biochemie

Patobiochemie a xenobiochemie

Organická chemie

Bioorganická chemie

Zdravotnická bioanalytika

Termín

Bioanalytická chemie
Celkem

31. 5. 2017/
10. 7. 2017
7. 6. 2017/ 13. 7.
2017
28. 6. 2017/
11. 7. 2017
1. 6. 2017
2. 6. 2017/ 10. 7.
2017

Počet
uchazečů
3
3
4
3
8
5
4
3
33
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Za FaF UK byl podán jeden projekt PRIMUS, jehož navrhovatelem je Ing. Petra
Matoušková.



Informaci o vyhlášení třetí veřejné soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu v programu
TRIO, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 14. 7. 2017 ve 12 hod.,
termín pro dodání návrhů projektů ke kontrole na VO je do 30. 6. 2017. Vzhledem
k zajištění podpisů na RUK je zapotřebí nahlásit na VO svou účast v soutěži co nejdříve,
nejpozději do 2. 6. 2017.



Informaci o vyhlášení 18. ročníku Soutěže o Cenu Shimadzu pro mladé vědce do 30 let,
zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o Letní škole pro doktorandy a dalších seminářích, konaných v Liberci
v měsících červen až červenec 2017, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o vyhlášení 7. ročníku Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference
doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017, konané ve dnech 30. 5. – 2. 6. 2017,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Příjem přihlášek je do 25. 5. 2017.

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


Informaci o stipendiích kolumbijské vlády pro magisterské, specializační a doktorské
studium - uzávěrka již 2. 6. 2017, zveřejněno na intranetu 18. 5. 2017



EURIAS Fellowship Programme 2018-2019 – zveřejněno na intranetu 22. 5. 2017



Informaci doc. Nachtigala o stavu výuky na Krétě, výhledu na akademický rok 2017/2018.
Pokračování výuky bude záviset zejména na počtu studentů v akademickém roce
2017/2018. K pokračování projektu je nutné mít nejméně 30 studentů (30 zaplacených
školných).



Hodnocení výuky samoplátců. Hodnocení se bohužel účastnili pouze 4 studenti z 57
(včetně Kréty).
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Vnější vztahy fakulty a transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů a transferu technologií


Dne 16. 5. 2017 bylo odhaleno logo společnosti TEVA Czech Industries ve vestibulu
fakulty.



Naučná stezka farmacie byla slavnostně otevřena. Vedení fakulty vyslovuje poděkování
všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě.



Byla zahájena jednání se společnostmi Novartis a Bayer o možnostech spolupráce
s fakultou.



Projekt PRE-SEED I – ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2017 se na RUK uskuteční kontrola
udržitelnosti projektu pre-seed I ze strany MŠMT.



TAČR – ve spolupráci s VŠÚO Holovousy byl podán dvouletý projekt s názvem „Monitoring
prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví
a výživu dětí“ v rámci programu Zéta. Hlavním garantem za fakultu je doc. H. Sklenářová.

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


Veřejné zakázky
o Pořízení automobilu na operativní leasing
 Dne 18. 5. 2017 byla odeslána výzva k podání nabídek do VZ na pořízení
fakultního automobilu formou operativního leasingu. Termín pro doručení
nabídek byl stanoven na 30. 5. 2017.
o Investiční přístroje 2017
 Nákup přístrojového vybavení bude řešen formou samostatných VZ. Při
nákupu těchto přístrojů budou katedry postupovat na základě
předpokládané ceny (bez DPH) a to v souladu s Metodickým pokynem
k zadávání VZ na FaF UK.
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OP VVV
o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH


Dne 19. 5. 2017 byla odevzdána projektová žádost do výzvy nositele ITI
„Předaplikační výzkum“. Na tuto výzvu navazuje výzva OP VVV
„Předaplikační výzkum pro ITI“, do které bude FaF UK podávat „úplnou“
projektovou žádost – termín pro podání žádosti do OP VVV je stanoven do
20. 6. 2017.

o MEPHARED 2


Dne 11. 5. 2017 schválil Monitorovací výbor OP VVV změnu příslušného
operačního programu, na základě které byl projekt M2 zařazen do
indikativního plánu velkých projektů. Tímto krokem bude UK umožněno
podat projektovou žádost do plánované výzvy OP VVV.

o Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) (PO1 IP1 SC2)


Dne 12. 5. 2017 byla na webu OP VVV zveřejněna aktualizace
harmonogramu výzvy DMS. Výzva by měla být vyhlášena dne 15. 6. 2017
s tím, že ukončení příjmu projektových žádostí je stanoveno na
31. 10. 2017.



Výroční zpráva o činnosti FaF UK za 2016
o Vzhledem ke zpoždění při zpracování některých kapitol dochází k posunu
harmonogramu přípravy výroční zprávy. Výroční zpráva bude na přelomu
května/června projednána kolegiem procedurou per rollam tak, aby mohla být do
4. 6. 2017 předložena Akademickému senátu FaF UK.



Výzva „ERA Chair“ v rámci H2020
o Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise výzvu v části H2020 „Šíření excelence
a rozšiřování účasti“. Konkrétně se jedná o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem
ve výši 33,9 mil. EUR. Tato výzva je zaměřena na nábor vynikajícího evropského či
mimoevropského vědce na VŠ a následné ustavení výzkumného týmu, schopnost
přilákat a udržet si vysoce kvalitní lidské zdroje a implementaci strukturálních
změn, které zaručí excelenci ve VaV prostředí. Projekty mohou pokrýt jakoukoliv
oblast výzkumu, max. doba trvání projektu je 5 let a max. výše rozpočtu je
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2,5 mil. EUR. Finanční prostředky jsou určeny zejména na náklady spojené
s přesunem a mzdou excelentního vědce a na mzdy jeho týmu.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
Výsledky výběrových řízení:


Na pozici AP1/AP2 – asistent/ka, odborný asistent/ka Katedry farmakologie a toxikologie
byl vybrán PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.



Na pozici AP1/AP2 – asistent/ka, odborný asistent/ka Katedry farmaceutické chemie a
kontroly léčiv byl vybrán Mgr. Lukáš Lochman.



Na pozici AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent/ka, odborný asistent/ka, docent/ka, profesor/ka
Katedry farmaceutické botaniky a ekologie byla vybrána Mgr. Kateřina Breiterová.



Na pozici AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent/ka, odborný asistent/ka, docent/ka, profesor/ka
Katedry farmakognozie byla vybrána Mgr. Daniela Hulcová.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Nákup čističek vzduchu na kampus
o Žádost katedry KBLV do pracoven vybraných pracovníků.
o Náklady budou hrazeny z 50% z prostředků katedry a z 50% z prostředků fakulty.



Pravidla používání PC na fakultě – WakeOnLAN – nákup přepěťové ochrany
o V případě vzdáleného připojení k PC může při kolísání napětí (bouřka, přepětí,
podpětí…) vzniknout požár. Stejný problém může vzniknout u non-stop připojení
PC u laboratorních přístrojů.
o Byly zváženy možné návrhy řešení a vzhledem k velké nepravděpodobnosti
vzniku požáru při non-stop PC u laboratorních přístrojů a zvážení dalších
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okolností bylo rozhodnuto, že přepěťové ochrany budou pořízeny pouze u
vybraných přístrojů.
o Dále budou všechny non-stop PC u laboratorních přístrojů napojeny napřímo do
zásuvek bez použití prodlužovacích kabelů.
Kolegium děkana bere na vědomí


Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek
Fakulta se připojí k centrálnímu nákupu, ostatní komodity kancelářských potřeb budou
nakupovány v rámci uzavřené RS.



Pokračování studium na Krétě
Byla projednána předpokládaná rozvaha nákladů za akademický rok 2017/18. Případné
pokračování projektu je možné pouze v případě, že se MBS College zaváže dorovnat
platbu za nedostatečný počet studentů samoplátců, tak aby finanční bilance fakulty
zůstala jednoznačně pozitivní. Otevření 3. úseku studia bude projednáno s příslušnými
vedoucími kateder, kteří zajišťují dané předměty.



Doprava zásilek na ČP
Byly prověřeny varianty dopravy zásilek na Českou poštu:
 ČP nabízí 2 varianty řešení:
1. 1x denně zpoplatněno – 3 150,- Kč bez DPH
2. 2x denně – 5 500,- Kč bez DPH
 Náklady na dopravu ve vlastní režii 1 950,- Kč → ekonomicky nejvýhodnější.



Likvidace prázdných skleněných obalů
o Dodavatelská firma Marius Pedersen zajišťující odvoz skla dále odmítá odvážet
skleněné obaly po chemických látkách. Tento odpad nelze zařadit pod kategorii
„O“, ostatní, jedná se o odpad nebezpečný.
o Skleněné obaly z chemických látek zařazené jako nebezpečný odpad je nutno
předávat do připravených nádob ve skladu hořlavin p. Kalousovi. Nebezpečné
odpady jsou nově označeny v bílém poli, tzv. CLP značkami. Dřívější označení
nebezpečných odpadů byly oranžové piktogramy.
o Do popelnice na sklo umístěné u vchodu KFT patří jen „čisté“ sklo.
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Ovzduší Kampus
Vedoucí kateder na budově VaVC obdrželi od děkana fakulty informaci k výsledku analýzy
ovzduší. Naměřené koncentrace látek jsou několikanásobně pod limitními koncentracemi
ovzduší.



Spisová služba
o Oficiálně od 22. 5. začíná implementace ESSS.
o 22. 5. schůzka s vedoucími oddělení děkanátu – byly dohodnuty termíny pro dílčí
školení a diskuse nad analýzou pro jednotlivá oddělení,
o 24. 5. školení administrátorů za FaF (dr. Koula, Mgr. Kučerová) ve firmě T-MAPY.
o

Administrátoři FaF budou v dalším období zajišťovat dílčí školení pro vedoucí
oddělení děkanátu.

o Od cca 29. 5. vlastní implementace na odděleních.


Opatření děkana k evidenci a zpřístupňování elektronické podoby závěrečných prací
o Proběhla iniciační schůzka, které se zúčastnili p. Shejbalová, Mgr. Dršatová, Mgr.
Matějka, dr. Koula s tím, že do konce května vznikne první verze nového opatření
→ připraví Mgr. Matějka.
o Nová verze bude vycházet ze vzoru poskytnutého UK.
o Zároveň bylo zjištěno, že existuje již další nové Opatření rektora č. 13/2017
„Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací“, které nově zahrnuje
v samostatném článku „zveřejňování habilitačních prací“.



Návrh rozpočtu kateder na rok 2017
o Na základě finálního návrhu rozpočtu kateder a rozdělení osobního ohodnocení
pro rok 2017 byly ve spolupráci s PaM aktualizovány soubory pro vedoucí
fakultních pracovišť sloužící pro usnadnění rozdělení osobních ohodnocení a
odměn.
o Návrhy byly zaslány na katedry s požadavkem rozdělení osobního rozpočtu.



Problém SIS Zveřejňování závěrečných prací
o V souvislosti s novým požadavkem na zveřejňování všech dokumentů
k závěrečným pracím v archívním formátu pdf/a vznikl napříč fakultami UK
problém, kdy se studentům nedaří práci v systému SIS odevzdat, protože
technické kontrola hlásí chybu ve formátu pdf/a. Firma Erudio na řešení složitého
problému pracuje, ale je třeba, aby byl vzat ohled na studenty, kteří v systému
práci nemohou odevzdat a formálně nesplňují požadavky uložené opatřením
děkana ke zveřejňování prací.
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o I na FaF se objevily problémy, minimálně v jednom případě studentka práci zatím
neodevzdala (školitel byl o problému informován).


Stravenky pro zaměstnance
o V souladu s Opatřením děkana „Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu“ č.
2017/06 (OD 2017/06) došlo k úpravě zaokrouhlení ceny stravenky pro
zaměstnance z původní ceny 32,- Kč/stravenku na 31,50 Kč/stravenku. Platí již
pro nákup stravenek za duben. Zaměstnavatel přispívá 38,50 Kč.
Informativní mail byl zaslán 10. 5. na sekretářky kateder.
o Dle čl. 6 odst. 2 OD 2017/06 má nárok na stravenku zaměstnanec (v pracovním
poměru – nikoliv DPP/DPČ), který odpracuje za směnu na fakultě alespoň 4
hodiny nepřetržité práce a současně mu v průběhu směny nevznikl nárok na
stravné podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů. Tzn., nárok vzniká i zaměstnanci s kratším úvazkem než 0,5, pokud
odpracuje za směnu na fakultě alespoň 4 hodiny:
a) na základě individuálního rozvržení pracovní doby, které mu bylo předáno
v písemné podobě zaměstnavatelem a které rozšiřuje obecné rozvržení
pracovní doby vyplývající z příslušného příkazu děkana, nebo
b) na základě vydaného rozvrhu výuky, který v tomto případě rozšiřuje obecné
rozvržení pracovní doby dle příkazu děkana a nahrazuje písemné individuální
rozvržení pracovní doby dle písm. a).
Zároveň je dle platného opatření děkana každý zaměstnanec povinen evidovat
pracovní dobu v knize příchodů a odchodů a vedoucí pracoviště nebo jím pověřený
pracovník provádět kontrolu této evidence. Nárok na stravné předkládá za
katedru jeho sekretariát, který je povinen nárok kontrolovat s knihou příchodů
a odchodů.

Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

