ZÁPIS
č. 11/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 5. června 2017

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

Omluveni:
Ing. Chlebková, Ing. Pirnerová,

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední jednání rozšířeného kolegia děkana před
prázdninami, poděkoval děkan fakulty všem za odvedenou práci, zvláště pak Mgr. Křoustkovi,
který byl na zasedání jako vedoucí katedry naposledy, protože jej po prázdninách ve funkci
vystřídá Mgr. Bezouška.



Dále děkan fakulty informoval o tom, že byly Akademickým senátem fakulty schváleny vnitřní
předpisy fakulty a poděkoval za přípravu zmíněných předpisů všem, kteří se na tom podíleli,
zejména Mgr. Matějkovi a Mgr. Matoušovi, kteří při jejich přípravě odvedli největší kus práce.



MEPHARED II – monitorovací výbor tento projekt schválil; na podzim tohoto roku je očekávána
výzva z MŠMT, která by měla být vyhlášena přímo pro tento projekt. Důležitou součástí
projektu však stále zůstává otázka kofinancování. Dokončení projektu musí být do konce rok
2022, což nedává příliš velký časový prostor. Již proběhlo první výběrové řízení na pozici
finančního a projektového manažera, ale protože se nepřihlásil žádný vhodný uchazeč, nebyl
žádný vybrán.
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Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


přesunutí termínu konání imatrikulace studentů naší fakulty na termín 6. 10. 2017.
Důvodem je požadavek organizačního oddělení UK v Praze, v původně rezervovaném
termínu imatrikulace naší fakulty dne 20. 10. 2017 má ve Velké aule Karolina proběhnout
Revmatologická konference, která je pod záštitou rektora UK.



Imatrikulace naší fakulty se v ak. roce 2017/2018 zúčastní pouze nově přijatí a zapsaní
studenti magisterského a bakalářského studia. Podle čl. 9, odst. 2 Řádu imatrikulací a
promocí Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 se obřad imatrikulace u
magisterských studijních programů, které navazují na bakalářské studijní programy, a u
doktorských studijních programů koná pouze v případě, že tak stanoví děkan opatřením.
V opačném případě se obřad imatrikulace nahradí podpisem imatrikulačního slibu
studentem na fakultě.



Přípravný kurz pro zájemce o studium magisterského studijního programu Farmacie a
bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika proběhne v ak. roce
2017/2018 ve stejném režimu jako doposud. Úhrada za celý přípravný kurz je stanovena
na 2.800,- Kč, kurz bude v rozsahu 8 vyučovacích dnů, den konání je vždy sobota. Při
pozdějším nástupu je úhrada snížena o 350,- Kč za každý odučený den. Pro zaměstnance
fakulty nebo jejich rodinné příslušníky je úhrada 1.400,- Kč/celý kurz, při pozdějším
nástupu je úhrada snížena o 175, -- Kč za každý odučený den. Období konání od 25. 11.
2017 do 17. 3. 2018, konkrétní termíny a přihláška budou zveřejněny na
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/ Bakalarske-a-magisterske-studium/



Termín konání Dne otevřených dveří pro uchazeče proběhne dne 13. 12 2017



Jmenování prof. RNDr. Lubomíra Opletala, CSc. alternujícím předsedou pro obhajoby DP a
BP na KFBE (čl. 7, odst. 3 současného SZkŘ UK a čl. 9, odst. 3 budoucího SZkŘ UK).
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Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Na magisterských promocích dne 30. 06. 2017 je nezbytná účast vedoucího katedry, příp.
jím jmenovaného zástupce. Účast svou nebo svého zástupce z řad docentů a profesorů
nahlásí vedoucí katedry na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz nejpozději do 23. 6. 2017.



nahlášení podzimních termínů obhajob bakalářských a diplomových prací. Termín předání
na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz nejpozději do 14. 6. 2017. Důvod: termíny konání
SZZK nebo její části musí být na úřední desce fakulty v zákonné lhůtě zveřejněny.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Složení komisí pro přijímací řízení na ak.r.2017/2018 pro bakalářské, magisterské a
navazující magisterské studium bylo odesláno mailem na všechny zaměstnance dne
30. 05. 2017



Pokyny k průběhu přijímacích zkoušek a k vyplňování protokolu o přijímací zkoušce v
přijímacím řízení pro ak.r.2017/2018 byly odeslány mailem dne 02. 06. 2017.



Opatření rektora č. 39/2017 – „Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a
organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku“, účinnost od
1. července 2017



Informace firmy SCIO, s.r.o. o termínech Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v příštím
akademickém roce 2017/2018. NZS z disciplín, zohledněných v přijímacím řízení na naši
fakultu, jsou tyto:
9. 12. 2017 2. 2. 2018
Předání databáze 22. 12. 2017 16. 2. 2018
OSP
OSP
OSP
VŠP
VŠP
VŠP
Bi CZ+SK
Ch CZ+SK



3. 3. 2018
16. 3. 2018
OSP
VŠP

29. 3. 2018 28. 4. 2018
12. 4. 2018 11. 5. 2018
OSP
OSP
VŠP
VŠP
Bi
Bi
Ch
Ch

26. 5. 2018
8. 6. 2018
OSP
VŠP
Bi
Ch

Informaci o průběhu institucionální akreditace Zdravotnických oborů
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Spoluúčast kateder na vyplácení doktorandského stipendia pro studenty 1. ročníku ve výši
1.000 Kč na doktoranda za měsíc. Poměrná částka bude z rozpočtu katedry odečtena vždy
v říjnu po zápisu a zbývající část pak začátkem následujícího kalendářního roku.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Výsledky zástupců FaF UK na XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké konference,
která proběhla 11. května 2017 pod záštitou společnosti Zentiva, k.s. v Brně:
o Komise složená ze zástupců fakult rozhodla o udělení následujících ocenění:
 v biologické sekci získala 1. místo Maria Olenic, název práce: „Development of
CRISPR-Cas9 Based Technology for Genetic Modification of Lactococcus
Lactis“; školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.;
 v chemické sekci Jan Kubeš obdržel 2. místo, název práce: „Synthesis and in
Vitro Evaluation of Novel Iron Chelators Based on Salicylaldehyde Isonicotinoyl
Hydrazone“; školitel: PharmDr. Jaroslav Roh, PhD.;
 v sekci ostatních farmaceutických věd získala 2. místo Barbora Vaňková, název
práce: „Medication Adherence and Self-Management in Kidney Transplant
Recipients“; školitel: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. a PharmDr. Kateřina Ládová,
Ph.D.
o Komise firmy Zentiva zhodnotila výkony soutěžících s následujícími výsledky:
 v biologické sekci získala Zuzana Mládková 1. místo, název práce: „The Effect
of a Parasite on the Activity of Selected Intestinal Enzymes of the Host“;
školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. a 3. místo obdržela Maria Olenic;
 v chemické sekci získal Jan Kubeš 1. místo;
 v sekci ostatních farmaceutických věd 2. místo obdržela Barbora Vaňková.
Vedení fakulty gratuluje oceněným studentům a vyslovuje poděkování všem aktivním
účastníkům a jejich školitelům. Ocenění studenti budou pozváni na zasedání Vědecké rady
FaF UK 13. 6. 2017, kde jim bude předán drobný věcný dar jako poděkování fakulty
za vzornou reprezentaci.
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V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK dle Opatření rektora č. 11/2017 byla
oceněna jako významná monografie UK publikace prof. Lamky a kol. s názvem „Jeleni v
Krkonoších“. Vedení fakulty prof. Lamkovi a jeho kolektivu gratuluje.



Informaci o vyhlášení UK soutěže UNCE, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín
pro nahlášení účasti v soutěži na VO byl stanoven do 15. 6. 2017, uzávěrka pro podání
návrhů projektů je 14. 8. 2017.



Informaci o vyhlášení nové veřejné soutěže AZV ČR: VES 2018 Ministerstva zdravotnictví
byla zveřejněna na fakultním intranetu. Termín podání přihlášek je do 11. 7. 2017. Termín
odevzdání návrhů projektů ke kontrole na Vědecké oddělení byl stanoven do 28. 6. 2017.
V případě nákupu investice či kofinancování projektu je nutno podat žádost tajemnici
fakulty do 23. 6. 2017.



Informaci o grantových a stipendijních programech pro česko-bavorskou spolupráci VŠ,
zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o návodu na psaní žádosti v rámci programu H 2020 – Marie SkłodowskaCurie 2016 Individual Fellowships, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev Horizont 2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.



Informaci

o 11. ročníku

Letní

školy

statistických

metod,

konaném

ve dnech

28. 8. – 1. 9. 2017 v Brně, zveřejněnou na fakultním intranetu.
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Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá doc. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Informaci o volněném místu v programu Fulbright Specialist program určeného pro
krátkodobé pobyty (2-6 týdnů) amerických specialistů v roce 2017 – zveřejněno na
intranetu 29. 5. 2017



Informaci o Grantových a stipendijních programech pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a
o pozvánce na 2. česko-bavorské VŠ fórum – zveřejněno na intranetu 5. 6. 2017



Informaci doc. Nachtigala o aktuálním stavu nových samoplátců
o nevratnou zálohu zaplatilo 15 uchazečů, dopisy o přijetí byly poslány pak na dalších
7 uchazečů
o Dalším 80 potenciálním uchazečům byly poslány „motivační“ emaily.



Informaci doc. Nachtigala o finalizaci brožury – prezentace FaF na RUK v souvislosti
s přípravou jednotného materiálu pro propagaci studia na UK v zahraničí



Poděkování vyučujícím za zaslání seznamu garantů předmětu v EN a za dodání revize
volitelných předmětů
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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


Byla podepsána darovací smlouva se společností TEVA Czech Industries v celkové výši
164.000 Kč. Finanční podpora byla poskytnuta na:
o cenu Galéna z Pergamu;
o exkurze do společnosti TEVA Czech Industries;
o učební pomůcky pro výuku anatomie člověka;
o modely chemických sloučenin určené pro výuku organické chemie.



Dne 6. 6. 2017 od 16.00 byla zahájena výstava „Jiří Soukup 90 let – Život se sportem a
uměním“. Vedení fakulty přeje panu Ing. Jiřímu Soukupovi k jeho životnímu jubileu vše
nejlepší a pevné zdraví.



O fakultě byly v médiích uveřejněny tyto články:
o Botanická zahrada léčivých rostlin nabízí zajímavá poznání (Týdeník HRADEČÁK)
o Stezka po zázračných schopnostech rostlin (Hradecký deník)



Projekt UIS – dne 23. 5. 2017 se v prostorách RUK konal veletrh Via Carolina – veletrh
inovačních příležitostí a smluvního výzkumu, kterého se účastnila i Farmaceutická fakulta
v HK. Cílem veletrhu bylo rozšířit spolupráci v oblasti inovací, transferu technologií a
celoživotního vzdělávání a zvýšit tak konkurenceschopnost univerzity a její atraktivitu pro
studenty, zaměstnance i veřejnost.
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Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schválil:


Výroční zprávu o činnosti FaF UK za rok 2016
o Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016 byla dne 5. 6. 2017 předána
k projednání Akademickému senátu FaF UK.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky
o Pořízení automobilu na operativní leasing
 V rámci výběrového řízení byly doručeny 2 nabídky (PORSCHE Hradec
Králové a LOUDA auto a.s.). Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost
Louda auto a.s. a to ve výši 7 869 Kč bez DPH/měsíc. Celková částka za dobu
poskytování služeb v délce 36 měsíců činí 283 294 Kč bez DPH. S vítězným
uchazečem bude přistoupeno k uzavření smlouvy.
o Aktivní prvky
 Dne 31. 5. 2017 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení na dodávku
aktivních prvků v předpokládané hodnotě 4 600 000 Kč bez DPH. Termín
pro podání nabídek byl stanoven na 16. 6. 2017.
o Centrální řešení zabezpečení sítě – Firewall
 Dne 31. 5. 2017 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení na dodávku
Firewall v předpokládané hodnotě 2 200 000 Kč bez DPH. Termín pro
podání nabídek byl stanoven na 16. 6. 2017.
o Úklidové služby
 V první polovině června 2017 bude vyhlášena VZMR na poskytovatele
úklidových služeb. Doba poskytování těchto služeb bude v délce 1 roku a to
v předpokládané hodnotě do 1 700 000 Kč bez DPH.
o Rekonstrukce kotelny v Zámostí
 Probíhá příprava VZMR na rekonstrukci kotelny v Zámostí. Předpokládaná
hodnota plnění činí 720 000 Kč bez DPH.
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OP VVV
o „Čtyřvýzva“ (ESF pro VŠ, ERDF pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či
modernizace)
 ERDF – Dne 26. 5. 2017 byly na MŠMT odeslány zapracované připomínky
hodnotící komise a návrh na podstatnou změnu projektu před vydáním
právního aktu.


DSP a Výzkumné infrastruktury (prof. Opletal) – Dne 26. 5. 2017 byly na
MŠMT odeslány zapracované připomínky hodnotící komise.

o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH


Dne 29. 5. 2017 proběhlo zasedání pracovní skupiny PS4, na kterém bylo
projektovému záměru DrugTech uděleno potvrzení souladu se strategií
poskytovatele ITI. Jedná se o další formální krok k vydání přílohy „Vyjádření
Řídícího výboru ITI“, které je nutnou podmínkou pro podání projektu do
OP VVV výzvy PAV pro ITI.

o MEPHARED 2


Za UK byl jmenován zmocněnec rektora pro projekt M2 - Prof. RNDr.
Milan Tichý, DrSc..

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výsledek výběrového řízení
Na základě doporučení komise rozhodl děkan fakulty o obsazení pozice pracovníka/ce
Správního oddělení se zaměřením na administraci informačních systémů Bc. Janou
Šimáně Hlávkovou.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh změny IRP vzhledem k možnosti využití finančních prostředků alokovaných na
M2



Investiční plán stavebních akcí
o Žádost katedry 130 – rekonstrukce laboratoře, předpokládaná cena 50 tis. Kč.
o Úprava terénu po vykácených stromech na BZLR – předpokládaná cena 35 tis. Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků ze dne 26. 5. 2017
o Sdělení p. kvestorky
 Kolegium rektora schválilo VZH a VZČ UK za rok 2016, UK dostala kladný
výrok auditora. 2. 6. dokumenty schvaluje AS UK.
o Dr. Šimůnek
 Všechny projekty DKR (PROGRES, PRIMUS…) tvoří FÚUP max. do 5%


Tvorba FRIM od roku 2016 je možná z odpisu majetku pořízeného z vlastních
zdrojů.



OR 35/2017 Vnitřní kontrolní systém na UK.

o Mgr. Cvejn
 Stále není schválena úprava zákona o Registru smluv, která by vyňala
zveřejňování smluv v rámci DČ (předpoklad schválení 07/2017, účinnost
08/2017).


Spisová služba
o 22. 5. proběhla oficiální zahajovací schůzka s vedoucími oddělení děkanátu.
o 24. 5. 2017 proběhlo základní školení fakultních administrátorů ESS ve společnosti
TMAPY.
o Dne 29. 5. proběhlo na fakultě setkání s pracovníky UVT RUK nad problematikou
napojení našeho mailového systému do ESS a napojení nového skeneru podatelny
na servery UK a centrální úložiště. Souběžně se řešila i možnost pořízení doplňku
multifunkčního zařízení Konica Minolta na děkanátu o modul určený pro obsluhu
tisku obálek ze spisové služby; zatím nedořešeno.
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o Průběžně již proběhlo několik rozsáhlých schůzek s technickým správcem ESS za
RUK, řešily se již konkrétní technické úkoly spojené s implementací. V tuto chvíli je
systém nakonfigurován, ze systému WhoIs byla převedena organizační struktura
a uživatelé. Probíhá definice spisových uzlů, nastavování oprávnění, kontrola dat.
o Dne 31. 5. proběhla první analýza oddělení děkanátu. Na základě analýzy bude
v nejbližší době následovat etapa zanesení agend, dokumentových typů a šablon
na ESS. Setkání s dalšími odděleními děkanátu budou následovat až do cca
poloviny července. Termíny jsou stanoveny.
o V červnu/červenci proběhnou dvě školení základní práce s ESS pro pracovníky
děkanátu. V plánu je také metodické školení se správcem archivu UK.
o Složitá je situace v evidenci dokumentů ekonomického oddělení, neboť původní
již schválený projekt napojení ESS UK na spisovou službu iFIS byla vzhledem
k výběru jednotného ekonomického systému UK zrušena. V tuto chvíli není zcela
zřejmé, jak budou dokumenty EO přesně evidovány a bude to předmětem další
diskuse.


CRP 2017
o Dne 1. 6. 2017 se dr. Koula zúčastnil setkání řešitelů CRP2017 (Centralizovaný
rozvojový projektu na rok 2017 s názvem "Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při
změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade
ekonomických systémů").
o Setkání se zúčastnili zástupci několika fakult UK účastnících se projektu. Na jednání
bylo řešeno rozdělení rozpočtu za UK mezi jednotlivé spoluřešitele a dále proběhla
diskuse navrhovaných konkrétních výstupů a plánovaných kroků na rok 2017.
o Pro FaF byly z rozpočtu CRP přiděleny finance v objemu 200 tis. Kč, jsou určeny na
implementaci modulu VERSO Žádanky určeného ke správě objednávek.



Právní předpisy
o Práce na novém Opatření děkana (OD) k evidenci a zpřístupňování elektronické
podoby závěrečných prací a OD k úhradám za úkony od studentů se mírně
opozdily vzhledem k prioritním úpravám stěžejních právních předpisů FaF.
Nicméně první návrh bude v nejbližších dnech připraven, práce na něm probíhají.



Cvičný požární poplach
o 25. 5. se uskutečnil na budově Jih cvičný požární poplach. Evakuace zaměstnanců
a studentů proběhla bez problémů.
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o Externí koordinátor PO doporučuje posoudit stávající rozvody rozhlasu a připojit
je na nové zařízení k vyhlášení poplachu s ovládáním z recepce. Na požární
signalizaci jsou vyčleněny finanční prostředky z programu IRP 2018.


Požární preventivní prohlídky
o Ve dnech 22. 5., 23. 5. a 25. 5. proběhly požární preventivní prohlídky bez závad.



Oznámení o zahájení finanční kontroly projektu „Výukové a výzkumné centrum UK
v HK“
o Kontrola bude otevřena 9. 6. 2016.
o Přípravou podkladů je pověřena Mgr. Kubizňáková (LF HK).

Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek
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