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ZÁPIS
č. 15/2017
z jednání kolegia děkana 26. září 2017

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

Omluvena:
Ing. Vlčková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud, prof. Nachtigal)
Děkan po projednání v kolegiu děkana vyhovuje žádosti:


studentky 4. úseku studia studijního programu Farmacie o přerušení studia do maximální
doby studia. Důvod: souběžné studium naší fakulty a LF UK v HK.



studentky 2. úseku studia studijního programu Zdravotnická bioanalytika (bakalářské
studium, prezenční forma studia) o individuální studijní plán (ISP) na ak. rok 2017/2018.
Studentka navazuje na ISP, který byl schválen již v předcházejícím akademickém roce.
Důvod: vrcholový sportovec

Děkan po projednání v kolegiu děkana nevyhovuje žádosti:


Studenta, který byl od akademického roku 2017/2018 přijat a zapsán ke studiu 1. úseku
studia magisterského studijního programu Farmacie. Důvod: Student ani po výzvě
nespecifikoval důvody, uvedené v žádosti, a proto bylo postupováno podle č. 5, odst. 8
SZkŘ UK.
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Děkan po projednání v kolegiu schvaluje:


rámcové návrhy ISP ve studijním programu Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, pro
studenty, žádající o ISP na základě čl. 10, odst. 2 d) Pravidel pro organizaci studia na
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Kolegium děkana bere na vědomí:


Dopis ČJ 264/48/10/650/2017-2994/FVZ ze dne 3. 8. 2017 o přerušení studia studentky
FVZ UO, která je zároveň studentkou naší fakulty.



Vyjádření fakulty ke třem žádostem zahraničních absolventů o nostrifikaci
vysokoškolského vzdělání. Všechny tři žádosti byly postoupeny s kladným vyjádřením
fakulty na UK k dalšímu řízení.



Záporné vyjádření k žádosti studentky 4. úseku studia Farmacie o mimořádný opravný
termín z předmětu Farmaceutická chemie. Důvod záporného vyjádření fakulty: dle s čl. 6,
odst. 17 SZkŘ UK, který platil do 30. 9. 2017 a dle čl. 8, odst. 14 SZkŘ UK, platného od 1.
10. 2017 platí, že „Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj.
má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští“.



Vyřízení žádostí o přerušení studia, které studenti podali do 22. 9. 2017

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


Soutěže
o Nominaci Mgr. Barbory Červinkové, Ph.D. jako kandidátky na udělení medaile města
Hradec Králové

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informaci o semináři pro doktorandy UK o možnostech zahraničních stáží, konaném
dne 10. 10. 2017 v Zelené posluchárně RUK v Praze, zveřejněnou na fakultním
intranetu.
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o Informaci o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 1. 12. 2017.


Věda a výzkum
o Informaci o zahájení 3. etapy Hodnocení výzkumných organizací 2016. Vyjádření
k výpisu výsledků vyřazených z Hodnocení OVHP a odbornými a poradními orgány
RVVI lze zasílat poskytovatelům do 31. 10. 2017.
o Informaci o výzvě k zaslání Plánu pracovních pobytů českých expertů ve Spojeném
ústavu jaderných výzkumů na rok 2018, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka
pro zaslání žádostí je 4. 10. 2017.



Granty a projekty
o Informaci o harmonogramu výzvy CELSA pro rok 2018.



Knihovna
o Odpovědnou osobou pro užívání systému Turnitin na FaF UK byla jmenována
Mgr. Šárka Handlová.



Soutěže
o Informaci o Ceně Wernera von Siemense, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Pro kategorie Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejvýznamnější výsledek
základního výzkumu a Nejlepší pedagogický pracovník je uzávěrka pro podání návrhů
na VO do 1. 10. 2017. Uzávěrka pro přihlášení prací do kategorie Nejlepší diplomová
práce nebo Nejlepší disertační práce je 27. 11. 2017.
o Informaci o Ceně rektora a Mimořádné ceně rektora 2017, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka pro dodání návrhů na VO je do 4. 10. 2017.

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


Od 11. 9. 2017 dočasně zastupuje Ing. Krieglerovou na ZO Ing. Vokálová. Ing. Krieglerová
má pracovní neschopnost v době 4-6 týdnů. Ing. Vokálová zajišťuje většinu agendy, pouze
cestovní pojištění dočasně převzala p. Eliášová z EO.
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Počet nově zapsaných studentů v angličtině (samoplátci) je ke dni 22. 9. 2017 - 30
studentů. ČR 1, Írán 23, Irák 2, Jižní Korea 2, Malajsie 1, Sýrie 1.



Dle přehledu plateb, již uhradilo studium na Krétě 14 studentů. Nově přijatých je ke dni
24.9. 2017 6 studentů se kterými proběhl pohovor.



Dne 15.9 2017 proběhla schůzka s aktuálními studenty (samoplátci) prvního úseku studia
ohledně ISP a možnosti zápisu nových předmětů.



Dne 18.9. 2017 proběhl Úvod do studia s nově příchozími studenty (samoplátci).

Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


3. 10. 2017 ve 14.00 proběhne slavnostní otevření čtenářských koutků za přítomnosti
všech 3 zúčastněných stran: Sanofi – Economia - FaF UK. Slavnostní přípitek proběhne ve
„studentské místnosti“ – 8. patro (Jižní budova)



V úterý 26.9. byly čtenářské koutky kompletně vybaveny novým nábytkem. Do prostoru
v koridoru byl umístěn stolek a stojan na noviny, do studentské místnosti bylo
nainstalováno doplňkové osvětlení (lampa), skříňka na noviny, stojan a věšák. Obě místa
jsou označena symbolem čtecích koutků. 2. října bude také doručena první zásilka
Hospodářských novin



Byla odeslána individuální žádost na Krajský úřad o dotaci na doprovodný kulturní
program Národního kola Chemické olympiády ve výši 25.000,- Kč.



20. 9. 2017 proběhla na FaF UK schůzka Ústřední komise Chemické olympiády 2018



V řešení sponzorský dar od společnosti Zentiva ve výši 350.000,- Kč. Předmětem žádosti
je zakoupení licence na programy ChemDraw.



Na AV ČR odeslán formulář s navrženými přednáškami na Týden vědy:
PharmDr. Petr Jílek, CSc. - Antibiotika léčící, antibiotika selhávající.
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Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. - Efektivita, rizika, interakce nejčastěji užívaných
léčivých rostlin, fytofarmak, potravních doplňků a složek stravy.
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. - Jak si posvítit na parazity


Setkání vedení farmaceutických fakult bývalého Československa se uskuteční ve dnech
19. až 21. října

Oblast transferu technologií


Prodloužení patentu č. 305332 (Doc. Miletín) a č. 6034671 (prof. Ďoubal). Již je v řešení
na CPPT

Kolegium děkana schvaluje:


Příprava Facebook a Google kampaně propagující Den otevřených dveří.

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


MEPHARED 2
o Probíhá fáze nastavení projektu (strategické dokumenty, aktualizuje se harmonogram
aktivit projektu, určují kritické cesty, vytváří risk analýza, apod.)
o Plánuje se setkání rektora UK, děkanů FaF a LFHK s MŠMT (nám. Velčovský) ohledně
klíčových termínů projektu.
o Dne 20. 9. 2017 proběhlo jednání s JASPERS. Byly projednány nezbytné náležitosti pro
schvalování velkých EU projektů a nastaven mechanismus spolupráce. Jednání se
zúčastnili i představitelé MŠMT.
o Dne 22. 9. 2017 byly odeslány podklady na MŠMT ohledně SEA potřebné pro změnu
OP VVV.
o Dne 26. 9. 2017 byly odeslány podklady pro určení alokace dotace výzev určené pro
FaF a LF HK v rámci Mepharedu 2 a jeho komplementárních projektů ESF.
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o Probíhá komunikace s MŠMT ohledně harmonogramu projektu a způsobilých a
nezpůsobilých ploch/výdajů.
o Připravuje se otevřené nadlimitní řízení na projektanta všech stupňů projektové
dokumentace (specifikace předmětu plnění, hodnotící kritéria apod.). Do VVZ bylo
odesláno předběžné oznámení.
o 27. 9. 2017 se uskuteční schůzka děkanů FaF a LF HK s primátorem mHK a hejtmanem
KHK – účelem bude diskuze nad již podepsanými memorandy o spolupráci
zúčastněných stran, vzhledem k údajné systémové podjatosti KHK a tím možnosti
rozhodovat v územních a stavebních řízeních.
o Probíhá příprava VŘ na pozice Finančního manažera a Garanta stavby.



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 – Podstatná změna projektu zpracována a zadána do systému ISKP, ke
kontrole ze strany MŠMT před finálním podáním.



DSP (prof. Opletal) – probíhá realizace klíčové aktivity vedoucí k akreditaci DSP a
příprava klíčové aktivity - zahraniční stáž akademického pracovníka podílejícího se
na modernizaci DSP.



MOLABI-PL (prof. Opletal) – na MŠMT byla předložena podstatná změna
související s finančním přesunem mezi NEINV a INV (projektová dokumentace na
stavební část a A/V techniku). V týdnu od 25. 9. 2017 bude instalován billboard k
zajištění povinné publicity (umístění pod billboardem projektu STARSS).

o STARSS


Dne 19. 9. 2017 obdržena 1. výzva k doplnění Žádosti o platbu (termín 2. 10.2017).

o Excelentní výzkum (EFSA-CDN)


FaF byla informována o bodovém ohodnocení v rámci 2. kola věcného hodnocení,
kdy obdržela 91,5 bodů z max. 100 (celkem za obě kola 222 bodů z max. 250).
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Pořadí všech podaných projektů – včetně hranice pro financování - však
zveřejněno dosud není.
o

ESF projekt pro MEPHARED 2


Doc. Cahlíková a prof. Opletal jsou pověřeni přípravou nového Bc. studijního
programu s pracovním názvem Léčivé rostliny a nutraceutika.



Prof. Vávrová a doc. V. Nováková jsou pověřeny přípravou nového doktorského
studijního programu s pracovním názvem Fyzikální farmacie.



OP Zaměstnanost
o DS Fafík: Připravována 3. zpráva o realizaci, resp. 4. žádost o platbu => termín pro
předložení na MPSV je stanoven do 30. 9. 2017.
o Dne 1. 9. 2017 byla vyhlášena výzva v rámci OP Z na další provoz dětských skupin.
Žádosti o podporu bude možné podávat od 2. 11. 2017.



Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016
o



Internetový odkaz k výroční zprávě zveřejněn na intranetu a úřední desce fakulty.

OP VaVpI a OP VK
o REVIFAF: Aktuálně na MŠMT zjišťována možnost změny „účelu“ užívání prostor
v Zámostí (laboratoře a pracovny => spisovna).



IRP 2016-2018
o Probíhá zpracování průběžné dílčí zprávy. Termín pro odevzdání na RUK je 29. 9. 2017.



UK-ICT
o Dne 19. 9. 2017 obdržena datová zpráva z RUK k doplnění připomínek z MŠMT a
informací, že FaF UK byla rozhodnutím pana prorektora zařazena do centralizovaného
nákupu zařizovaného Ústavem výpočetní techniky.
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Personální záležitosti
Kolegium děkana bere na vědomí:
o Změna zástupce vedoucího Katedry organické a bioorganické chemie. Od 1. 10. 2017
bude zástupcem vedoucího Katedry organické a bioorganické chemie prof. RNDr.
Milan Pour, Ph.D.


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta OSREP (zastávání manažerských pozic
v nových projektech, aktivní účast na přípravě žádostí projektů ESF pro MEPHARED 2).
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Zprávy z porady tajemníků


Kvestorka
o Navýšení rozpočtu VVŠ – rozhodnutí o konkrétní částce by mělo padnout 25. 9.
(původní požadavek byl 4,5 mld. Kč).
o Novelizace mzdového předpisu → od 1. 1. 2018 se zvedá minimální a zaručená mzda.
o Zákon o registru smluv – schválena výjimka pro smlouvy uzavřené v rámci DČ – není
povinnost zveřejňovat.
o Čerpání rozpočtu UK/fakulty/součásti k 30. 6. 2017 – v souladu s plánovaným
rozpočtem.
o Zúčtování podílu fakult a součástí na dani z příjmu a rozdělení HV UK za rok 2016 →
bude projednáno na kolegiu rektora 25. 9.



Dr. Wagner
o UK zařazena od 1. 6. 2017 do seznamu orgánu veřejné moci → povinnost komunikovat
prostřednictvím datové schránky (povinnost pouze ve 2 agendách – nostrifikace a
stipendia).
o Datová zpráva je doručena okamžikem, kdy je zachycena/dodána do systému, bez
ohledu, zda byla přečtena.



Ing. Bělonožník
o Vykazování mezd v OPVVV – vyřešeno – sestava v EGJE



Dr. Šimůnek
o UK zapsána do seznamu výzkumných organizací → povinnost každoročně k 30. 6.
vykazovat příslušné údaje.
o Auditorská společnost BDO vypověděla smlouvu → uzavřena nová smlouva s firmou
HZ Consult s.r.o.
o Projekty UNCE končí k 31. 12. 2017 – nespotřebované finance nelze převádět na nové
UNCE 2.
o Kofinancování projektů OPVVV nelze hradit z příjmů od samoplátců.



Mgr. Cvejn
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o VZ EIS – prodloužena lhůta pro podávání nabídek.
Organizační záležitosti EO


Po dobu nepřítomnosti Ing. Krieglerové vyřizuje žádosti o pojištění na zahraniční pracovní
cesty p. Eliášová EO – žádosti je nutné předávat nejpozději 2 dny před odjezdem.

Spisová služba


Dne 13. 9. 2017 proběhla na podatelně instalace nového frankovacího stroje pracovníkem
firmy EVROFIN. Současně proběhlo zaškolení pracovníků podatelny na obsluhu stroje.
Nový stroj je již používán, provoz starého frankovacího stroje bude formálně ukončen
k 30. 9. 2017. Zůstatek financí ze starého stroje pak bude převeden na stroj nový, procesy
jsou již v běhu.



Probíhají metodická a technické školení spisové služby. Ke dni 27. 9. 2017 proběhne, resp.
proběhlo celkem 8 tříhodinových školení, k tomuto datu vyškoleno 25 osob z děkanátu a
20 osob z kateder. Zbývající osoby pověřené prací se spisovou službou budou vyškoleny
v prvním říjnovém týdnu. Další školení pak podle potřeby a zapojování dalších osob.

Organizační záležitosti správní oddělení


Dnem 18. 9. 2017 se z rodičovské dovolené do pracovního poměru navrátila paní Pavlína
Hynková (Hamplová), která nastoupila na Správní oddělení (přesun z Centra informačních
technologií). Bude se věnovat organizační agendě oddělení v oblastech smluv a jejich
registrace, podatelně a v případě potřeby bude zastupovat na sekretariátu děkanátu.

Veřejné zakázky


DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů a DNS pro laboratorní materiál a chemikálie pro
roky 2017 – 2022 (vyhlášeno oddělením OSREP pro projekty OP VVV). Byla odeslána
zpráva o zavádění dynamických nákupních systémů na kontaktní osoby dodavatelů
obdržených z kateder (celkem cca 80 kontaktů).



Dne 13. 9. 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku propagačních
předmětů a tiskařské práce pro FaF UK. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 21. 9.
2017. Nyní probíhá vyhodnocení nabídek.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

