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ZÁPIS
č. 16/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. října 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Štaud, prof. Solich, Ing. Vlčková, doc. Šklubalová,
doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, dr. Siatka, Dr. Mužíková, prof. Vlček, Ing. Pirnerová, prof.
Szotáková, Ing. Chlebková, ing. Rudišar, doc. Hronek, Ing. Kubíček, Mgr. Křoustek, doc. Kučera,
Mgr. Valášková
Hosté: pí. Shejbalová, Mgr. Dršatová, Ing. Polanský, pí. Dvořáková, pí. Vychytilová, dr. Koula,
Mgr. Matějka, Mgr. Novotná, Ing. Geniková, pí. Kempová

Omluveni:
prof. Nachtigal, Mgr. Bezouška, Mgr. Matouš, doc. Duintjer Tebbens, prof. Doležal, Mgr.
Katerová, Ing. Košťálová, Dr. Kudláčková, doc. Šklubalová, Ing. Krieglerová

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Vláda schválila požadavky VŠ ohledně rozpočtu – navýšení o 3 mld. Návrh bude
postoupen Parlamentu a metodiku dělení mezi VŠ bude projednávat Reprezentativní
komise MŠMT. Přesné navýšení rozpočtu fakulty bude tedy známo až na jaře 2018.
Navýšený rozpočet by měl být i na vědu.



Mephared 2 – 5. 10. 2017 proběhla schůzka na MŠMT s nám. Velčovským. Za UK a
Mephared 2 se zúčastnili: rektor UK, kvestorka UK, děkani FaF UK a LF HK a Ing. Mgr.
Jungová. Předmětem jednání byl harmonogram celého projektu, časové vymezení podání
žádosti a finanční alokace na Mephared 2. Probíhá příprava zadávacích podmínek
otevřeného nadlimitního řízení na projektanta 2. etapy výstavby. 3. 10. 2017 proběhlo
výběrové řízení na pozici Finančního manažera Mepharedu 2. Připravují se výběrová řízení
na pozice Garanta stavby Mepharedu 2 a ESF Koordinátora nutných komplementárních
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projektů k Mepharedu 2. Dne 10. 10. 2017 proběhne schůzka na MMHK s nám. Vedlichem
a s hlavním architektem města HK Ing. arch. Brůnou ohledně souladu výstavby s Územním
plánem města HK.

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Informační den Univerzity Karlovy se koná dne 11. 11. 2017 (sobota) od 9:00 do 16:00
hodin, bližší informace jsou uvedeny - http://ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html. Místo konání:
Albertov, Praha. Personálně zajistí prof. Nachtigal, Vlasta Shejbalová, Josef Kunrt a
Apolena Koklarová (oba jsou studenty magisterského studijního programu FARMACIE)



Schůzka k akreditaci studijních programů, jejichž platnost končí v roce 2019, proběhne
dne 18. 10. 2017 od 11:15 do 13:00 hod. na UK v Praze. Pro studijní programy, které
připravují absolventy pro regulovaná povolání, tj. pro studijní programy vyučované
na naší fakultě, musí být již v lednu 2018 podána žádost na Ministerstvo zdravotnictví ČR.



Počet kladně vyřízených žádostí o studium podle individuálního řádu podle čl. 10, odst.
2d) POS v ak. roce 2017/2018 je 70 na studijní program FARMACIE, 18 na bakalářské
studium ZBIO, prezenční forma studia a 4 na bakalářské studium ZBIO, kombinovaná
forma studia.



V souladu s čl. 6 Opatření rektora č. 45/2017 byla stanovena dohoda o splátkách poplatku
za delší studium studentce magisterského studijního programu Farmacie, která dne 6. 10.
2016 zanechala studium a která o splátkový kalendář požádala. Celková výše poplatku
byla rektorem stanovena na 20 000,-- Kč, poplatek byl vyměřen na období od 5. 9. 2016
do 5. 3. 2017
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace o počtu zapsaných studentů do doktorského studia na ak. rok 2017/2018:
Počet studentů

Studijní program

Studijní obor

Farmacie

Farmaceutická analýza

1+1 v kombin. formě

Farmaceutická chemie

1

Farmakognosie a toxikologie
přírodních látek
Farmakologie a toxikologie

4
4

Klinická a sociální farmacie

5+2 v kombin. formě

Klinická a sociální farmacie – angl.

1 v kombin. formě

Biochemie

Patobiochemie a xenobiochemie

4

Organická chemie

Bioorganická chemie

1

Zdravotnická bioanalytika

Bioanalytická chemie

3

o Celkem bylo do doktorského studia zapsáno 27 studentů, z nichž 23 nastoupilo
do prezenční formy studia a 4 studenti nastoupili do kombinované formy studia.
o Vyhlášení 15. kola soutěže Grantové agentury UK. Fakultní termíny pro dodání návrhů
projektů na Vědecké oddělení byly stanoveny následně:
o Přihlášky nově podávaných projektů -

do 13. 11. 2017

o Žádosti o pokračování projektů

-

do 12. 1. 2018

o Závěrečné zprávy projektů

-

do 31. 3. 2018

o Školení věnované podávání žádostí o nové projekty GA UK pro studenty 1. ročníků
doktorského studia proběhne v zasedací místnosti děkanátu dne 12. 10. 2017
od 9 hod.
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o Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK (v roli hlavní
fakulty) s absolventy LF HK a 3. LF, se uskuteční dne 5. 12. 2017 od 12 hod. ve Velké
aule Karolina v Praze.
o Informaci o 2. česko-bavorském vysokoškolském fóru pro pedagogy, vědecké
pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska, konaném ve dnech
30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní
školy po doktorát“. Informace byla zveřejněna na fakultním intranetu a uzávěrka
přihlášek je 26. 10. 2017.
o Informaci o seminářích IPSC pro doktorandy, přičemž první z nich je věnován
možnosti financování projektů GA UK a proběhne 11. 10. 2017 v Zelené posluchárně
v Celetné 20 v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Granty a projekty
o Jednání Rady projektu PROGRES na FaF UK proběhne ve středu 11. října 2017
od 8 hod. v kanceláři pana děkana.
o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.

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


FaF přijala 20 Erasmus studentů ke studiu v tomto akademickém roce.



Počet nově zapsaných studentů v angličtině (samoplátci) je ke dni 5. 10. 2017 - 33
studentů.



Aktuální počet studentů na Krétě, kteří podali své návrhy na studijní plány je 24. 6 nových
studentů, 7 opakujících je v prvním úseku studia. 1 student je ve 3 úseku studia a 10
studentů dokončuje zbylé zkoušky z prvního, druhého úseku a mají zapsány některé
předměty ze třetího úseku studia.
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V druhé polovině září uzavřeli studium 3 zahraniční studenti. Pouze jedna studentka má
však nárok na promoci.

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


3. 9. 2017 - slavnostně otevřeny čtenářské koutky, každodenní dovážka Hospodářských
novin na dvě označená místa na FaF UK, koridor a studentská místnost. Jako bonus k
doručovaným Hospodářským novinám mají studenti i zaměstnanci možnost využívat
digitální Hospodářské noviny, s nimiž získají přístup také do archivu.
Předplatné je potřeba aktivovat na stránce ihned.cz/faf, kde je nutné zadat 2 aktivační
kódy a provést krátkou registraci (viz instrukce na intranetu).



Byla odeslána žádost o dotaci do společnosti Zentiva. Jedná se o žádost na zakoupení
softwarového balíčku ChemDraw Professional od společnosti PerkinElmer Informatics.
Výše požadované dotace činí 321 786 Kč



Na RUK alokována částka 50 000 Kč na provoz Galerie Na Mostě. Částka rezervována pro
rok 2019, aby bylo možné v tomto roce čerpat podporu v režimu de minimis.



Probíhají přípravy a organizace veletrhu Gaudeamus v Brně (31. 10. – 3. 11. 2017)



Připravuje se hokejové utkání mezi Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou.
Zápas se uskuteční v DRFG Areně (hala Rondo) ve čtvrtek 26. října v 19:00.
Distribucí vstupenek na fakultě byla pověřena katedra tělesné výchovy

Oblast transferu technologií


Otázka prodloužení zápisu užitných vzorů pana prof. Ďoubala. Byl odeslán oficiální dopis
na adresu vedoucího týmu profesora Ďoubala s prosbou o vyjádření k případnému
prodloužení zápisu užitných vzorů.
27684 Zařízení pro měření viskoelasticity těles v ohybu
27685 Zařízení pro měření statického chování viskoelastických těles
Správní poplatek a odměna patentového zástupce činí 11.000,- Kč za každý užitný vzor.
Zápis užitných vzorů bude případně prodloužen o další tři roky.
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Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí


ESF- OP VVV
o Byla schválena nepodstatná změna projektu upravující úvazky ICT specialistů
zaměstnaných na projektu. Díky tomu mohl být finálně stanoven rozpočet projektu po
krácení.
o Proběhla projektová schůzka upravující harmonogram školení na Moodle pro
jednotlivé tvůrce materiálů, jež jsou zapojeni na projektu, aktuální stav procesu
akreditace programu Farmacie a pravidla pro nábor tvůrců pro rok 2018.



DSP (prof. Opletal) - OP VVV
o Ve vestibulu byla instalována vitrína a plakát k zajištění povinné publicity. Probíhá
administrace nepodstatných změn (personální změny) a příprava zahraniční stáže.



MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o

4. 10. 2017 byl instalován billboard k zajištění povinné publicity (billboard byl umístěn
na stěnu posluchárny pod billboard projektu STARSS). Probíhá administrace
podstatné/nepodstatné změny a příprava veřejných zakázek (rekonstrukce, mobiliář
a přístroje).



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků - OP VVV
o FaF byla požádána o doplnění informací k jednotlivým plánovaným mobilitám - o
doplnění byly požádáni jednotliví přihlášení pracovníci. V rámci procesu rovněž došlo
k drobným personálním změnám.



STARSS - OP VVV
o Dne 27. 9. 2017 odesláno doplnění k 1. výzvě k doplnění Zprávy o Realizaci a Žádosti
o Platbu.



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
o Dne 5. 10. byla na MŠMT podána Žádost o přezkum (vzhledem k věcným i metodickým
nepřesnostem u jednoho z hodnotitelů).
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DS Fafík – OP Z
o Dne 26. 9. 2017 byla na MPSV odevzdána 3. zpráva o realizaci, resp. 4. žádost o platbu.



Výroční zpráva o činnosti FaF UK
o



Zpracování příští výroční zprávy – za rok 2017 - přechází pod Správní oddělení FaF UK.

IRP 2016-2018
o

Dne 29. 9. 2017 byly odevzdány na RUK průběžné dílčí zprávy o plnění stanovených
cílů IP za příslušné období roku 2017, a to pro část A Institucionálního plánu (Aktivity
směřující k naplnění priorit Dlouhodobého záměru UK), tak pro část B (Vnitřní soutěž
v tematických okruzích I.).



UK-ICT
o Dle aktuálních informací probíhá schvalování aktualizované dokumentace k VZ ze
strany MŠMT.
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Personální záležitosti
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí/ho Oddělení strategického rozvoje a
evropských projektů.

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


Spisová služba
o Dnem 9. 10. 2017 začíná ostrý provoz spisové služby UK na FaF. V úvodním týdnu 9. 13. 10. 2017 probíhá nasazování s asistencí pracovníků UVT RUK a společnosti T-Mapy.
o K datu 19. 10. proběhlo 10 školení, proškoleno 50 osob, řada osob se účastnila školení
opakovaně. Další školení budou následovat.



Organizační záležitosti
o Byly spuštěny elektronické přihlášky ke studiu pro bakalářské, magisterské a navazující
magisterské studijní programy.



Veřejné zakázky
o DNS na nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup neinvestičních
laboratorních přístrojů pro FaF UK. Během října bude možné zahájit objednávky. DNS
nákup chemikálií byl zaveden dne 6. 10. 2017. DNS na nákup laboratorního materiálu
a neinvestičních laboratorních přístrojů bude zaveden 19. 10. 2017.
o DNS pro laboratorní materiál a chemikálie pro roky 2017 – 2022 (vyhlášeno oddělením
OSREP pro projekty OP VVV) bude zrušeno. Fakultní DNS bude možné využívat zároveň
i na projekty OP VVV. Kontaktní osobou za FaF v oblasti veřejných zakázek pro EU
projekt STARSS je Ing. Petra Košťálová.
o Připraven metodický pokyn k nákupu chemikálií, laboratorního materiálu a
neinvestičních přístrojů. Metodický pokyn bude zveřejněn na intranetu (sekce veřejné
zakázky).
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o V případě zájmu bude uspořádána informativní schůzka/ky – seznámení s nákupem
přes DNS. Od 1. 1. 2018 bude povinné pro všechny (do konce r. 2017 mohou katedry
vyzkoušet, ověřovací proces bude spuštěn v rámci nákupu chemikálií na sklad a
nákupu v rámci projektu STARSS).
o Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku propagačních předmětů a
tiskařské práce pro FaF UK. Zakázka byla rozdělena na 4 části, ve všech částech nabídl
cenově nejvýhodnější nabídku dodavatel TAH reklamní agentura s.r.o. Tisk posterů
tedy bude zajišťovat současný dodavatel. Dne 9. 10. 2017 byla podepsána smlouva.
Katedry prostřednictvím svých sekretářek obdržely instrukce k objednávkám a
úhradám. Metodický pokyn bude uveřejněn též na intranetu (sekce veřejné zakázky).
o V přípravě je VZ na dodávku autoklávu pro vivárium.


Přestěhování malé zasedací místnosti
o V týdnu od 16. 10. bude „malá zasedací místnost děkanátu“ přestěhována do stávající
„denní místnosti děkanátu“ v 1. patře.



Pořízení vozidla přes operativní leasing
o Od 6. 10. 2017 bude k dispozici přes operativní leasing služební vozidlo OCTAVIA
COMBI 1,4 TSI STYLE, které nahradí vozidlo Renault Megane.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

