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ZÁPIS
č. 17/2017
z jednání kolegia děkana 23. října 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Nachtigal, prof. Wsól, prof. Hrabálek, Ing. Vlčková

Omluveni:
prof. Solich, prof. Štaud

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan po projednání v kolegiu děkana nevyhovuje žádosti:


Studentce 2. úseku studia studijního programu Farmacie, která v ak. roce 2016/2017
nesplnila opakovaně zapsaný předmět Organická chemie I na žádný ze tří možných
termínů. Další zápis předmětu již není možný (čl. 7, odst. 9 SZkŘ UK a čl. 6, odst. 1 POS)

Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Na magisterských promocích a promocích absolventů rigorózního řízení dne 14. 11. 2017
(10:30 hod., 12:00 hod. a 13:30 hod) 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 9. 11. 2017.
Na bakalářskou promoci, která proběhne dne 14. 11. 2017 od 9:00 hod. v Aule
v Profesním domě, je nutná účast dvou vyučujících z kateder, zajišťujících výuku
bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika. Rozpis promocí obdrželi
vedoucí kateder, jejich zástupci a sekretářky kateder.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Dne 17. 10. 2017 byl proveden posun všech studentů do aktuálního akademického roku
2017/2018 a od 20. 10. 2017 je spuštěna pro vyučující možnost vypisování termínů
zkoušek na akademický rok 2017/2018 prostřednictvím Studijního informačního systému
a pro studenty možnost přihlašování se na vypsané termíny. Informace byla předána
vyučujícím prostřednictvím mailu, studentům prostřednictvím zpráv na intranetu. Zároveň
byla předána i informace o možnosti konat zkoušky za daný akademický rok 2017/2018
pouze do 21. září 2018.

Děkan fakulty schvaluje:


uvolnění z výuky studentů magisterského studijního programu Farmacie, kteří se zúčastní
ve dnech 31. 10. - 5. 11. 2017 kongresu Evropské asociace studentů farmacie – 14th EPSA
Autumn Assembly v Brně. Viceprezidentka SČSF pro zahraničí, Anna Baťková, bude
přítomna na kongresu již od 30. 10. 2017 jako Liaison Secretary a oficiální delegát za
Spolek českých studentů farmacie.
Náhradní výuku, kterou by měli studenti absolvovat, si domluví individuálně s příslušnými
vyučujícími. Jedná se o tyto studenty:
Andrašková

Tereza

5. ročník

Balušíková

Nikola

5. ročník

Baťková

Anna

3. ročník

Behrová

Júlia

3. ročník

Duong

Thuy Linh

2. ročník

Dušková

Anna

3. ročník

Chladová

Pavlína

3. ročník

Kuntsevich

Anastasia

4. ročník

Majcher

Adam

3. ročník

Nápravníková

Markéta

2. ročník

Vu Phuong



3. ročník

uvolnění z výuky níže uvedených studentů 1. ročníku, kteří jsou zároveň i studenty FVZ
UO, z důvodu účasti na dalším (mimořádném) nácviku Slavnostní vojenské přísahy. Nácvik
proběhne dne 26. 10. 2017 v Brně. V případě povinné výuky si studenti domluví
případnou náhradu s jednotlivými vyučujícími. Uvolnění z výuky je na základě žádosti
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., děkana FVZ UO a jedná se o studenty:
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Hájková

Barbora

Martínková

Nikola

Mišík

Jakub

Večeřa

Zbyněk

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Věda a výzkum
o Informaci o jmenování doc. Matysové předsedkyní Lékopisné komise Ministerstva
zdravotnictví s účinností od 1. 11. 2017.
o Zasedání proděkanů pro vědu na UK dne 17. 10. 2017, jehož se zúčastnil prof. Wsól.
Informováni byli o probíhajících projektech PRIMUS, UNCE, ERC, F9P, CELSA
a připravované metodice hodnocení M17+.
o Termín 8. postgraduální a 6. postdoktorandské vědecké konference FaF UK ve dnech
24. - 25. 1. 2018.
o Informaci o semináři o podpoře pro organizátory kongresů a konferencí, pořádaném
dne 22. 11. 2017 v Karolinu v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Granty a projekty
o Informaci pro navrhovatele projektů GA UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci pro řešitele projektů GA UK, týkající se změn probíhajících projektů, byly
rozeslány elektronickou cestou dne 19. 10. 2017.
o Informaci o stanoveném termínu MŠMT pro zaslání přihlášek do akcí INTER-COST
v rámci programu INTER-EXCELLENCE nejpozději do 20. 10. 2017, zveřejněnou
na fakultním intranetu a rozeslanou elektronicky. Bez zaslání příslušných dokumentů
do tohoto termínu nebude pro žadatele možná účast ve veřejné soutěži.
o Informace o podpoře podávání žádostí o ERC na UK a o podpoře přípravy
mezinárodních kolaborativních projektů, jejichž pravidla stanovují opatření rektora
č. 63/2017 a 64/2017, zveřejněné na fakultním intranetu.
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Soutěže
o Informaci o Ceně Eppendorf pro mladé evropské badatele v biomedicínském
výzkumu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2018.

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



Vyhlášení výzvy k projektu „IRP Podpora strategických partnerství pro rok 2018“. Jedná
se o pokračování předchozích dvou ročníků podpory 15 partnerských univerzit zařazených
mezi strategické partnery UK – zveřejněno emailem.
Výuka na Krétě:
o V současné době má na Krétě zapsaný studijní plán 23 studentů = 23 plateb, FaF
UK ale dle dodatku s MBS College získá 30 plateb.
o MBS College vypracovala zprávu ohledně dosavadního složení uchazečů a
studentů. V příštích měsících proběhnou jednání ohledně možného pokračování
nebo způsobu ukončení výuky.

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

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


Probíhají přípravy na Týden vědy (8. 11. od 13.00 v posluchárně A). Nově proběhne
natáčení přednášek, které zajistí pověřená osoba z AVČR, nahrávka bude umístěna na
stránky UK.
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Grantová komise společnosti Biogen ohledně žádosti ve změně čerpání prostředků
(neinvestiční nákup chemikálií) na změnu v čerpání nepřistoupila. Částka 39 500,- Kč bude
společnosti Biogen vrácena.



Kam po maturitě – propagace Farmaceutické fakulty v lednovém čísle



Budou doobjednány propagační předměty – tašky, bonbony, brožury aj.

Oblast transferu technologií
Kolegium děkana bere na vědomí:


Oznámení o vytvoření vynálezu - prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. – finalizace formuláře.



Hrazení poplatků u patentů, které byly hrazeny z projektu Pree-seed I. jsou již plně v dikci
fakulty, a proto v rámci udržitelnosti, která spadá primárně do kompetence fakulty, by
měly být udržovací poplatky hrazeny fakultou po dobu 5 let. (do 30. 6. 2020).

 společnost Inventia – zástupce při hlídání termínů u patentů a užitných vzorů. Vypršení
termínů a související udržovací poplatky hlídá Mgr. Novotná. Bude domluvena spolupráce
přímo s Úřadem průmyslového vlastnictví, nebude tedy nutné služeb společnosti Inventia
využívat.

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


Mephared 2:
o Dne 16. 10. 2017 nastoupila na pozici Finanční manažerky ERDF projektu Ing. Martina
Kynclová.
o Dne 16. 10. 2017 proběhlo jednání s Univerzitou Obrany ohledně jejich plánované
výstavby (přes silnici u zadního vjezdu do FN HK).
o Dne 17. 10. 2017 byl Ing. Šída (zástupce firmy CS-Project – zpracovatelská firma pro
podání žádosti o dotaci) seznámen s příslušnými pracovníky děkanátu, se kterými
bude dále spolupracovat při přípravě Studie proveditelnosti (SP) a CBA (sběr dat pro
SP a CBA).
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o Dne 18. 10. 2017 obdržena informace od Ing. Brokeše (Stavební odbor MMHK) o plánu
uvolnění financí pro nákup pozemku 725/128 – propojení pozemků UK.
o Dne 19. 10. 2017 skončilo VŘ na pozici Garanta stavby, pohovory proběhnou dne 24.
10. 2017.
o Dne 19. 10. 2017 proběhlo první jednání s FN HK ohledně přilehlého pozemku u
hlavního vjezdu do FN HK, v nejbližší době se sejdou děkani FaF a LFHK s ředitelem
FNHK prof. Paličkou.
o Probíhají jednání ohledně dalších zdrojů financování s RUK a MŠMT.
o Děkanáty a stravovací prostory v kampusu jako samostatná budova – vzhledem
k možnostem financování nezpůsobilých výdajů z programu MŠMT (mimo dotace EU)
– jde o cca 250 mil. Kč.


ESF projekt pro MEPHARED 2
o Kontaktními pracovníky OSREP v rámci přípravy ESF projektů byli pověřeni Mgr.
Kopecká Jurčeková a Ing. Maur.



ESF – OP VVV
o RUK zaslal první refundaci výdajů projektu za období 06-07/2017. Probíhá příprava
podkladů pro první monitorovací zprávu.



ERDF – OP VVV
o Dne 18. 10. 2017 byla schválena žádost o podstatnou změnu projektu ze strany ŘO.



DSP (prof. Opletal) - OP VVV
o Proveden převod vlastních finančních prostředků na projektový účet k pokrytí 5%
kofinancování v rámci 1. monitorovacího období. Domluven předpokládaný termín
předložení podkladů k akreditaci vědecké radě FaF UK (cca 02/2018)=> prof. Opletal a
prof. Wsól => udělení akreditace nejpozději do 02/2019.



MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Proveden převod vlastních finančních prostředků na projektový účet k pokrytí 5%
kofinancování v rámci 1. monitorovacího období. Probíhá ve spolupráci s IPTO
příprava VZMR na rekonstrukci ZLR včetně dodávky nábytku. Dále se připravuje
nadlimitní řízení na nákup 4 přístrojů. V rámci projektů DSP a MOLABI-PL došlo v
průběhu 10/2017 ke změně projektového administrátora na MŠMT.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – OP VVV
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o Obdržen návrh projektové žádosti administrovaný firmou Grant Garant k finální revizi
ze strany FaF a pravidlům výběru pracovníků na jednotlivé pozice. Po zapracování
připomínek všech zapojených fakult bude projektová žádost podána k řídícímu
orgánu.


STARSS – OP VVV
o Dne 18. 10. 2017 odesláno 2. doplnění 1. Zprávy o Realizaci a 2. Žádosti o Platbu.
o DNS chemikálie – vybrán ŘO OP VVV pro ex-ante kontrolu.
o Příprava mezinárodní konference STARSS v termínu 4. - 5. 12. 2017.



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
o Dne 5. 10. byla na MŠMT podána Žádost o přezkum – zatím bez zpětné vazby.



Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj-OP VVV
o Dne 17. 10. 2017 obdržen email z RUK s informací o schváleném celouniverzitním
projektu s názvem „Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti
lidských zdrojů ve VaV“, který byl za UK předložen v dubnu t. r. do výzvy OP VVV číslo
02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.
o Dne 6. 11. 2017 proběhne na RUK setkání se zástupci fakult týkající se klíčové aktivity
4- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK.



DS Fafík – OP Z
o Dne 12. 10. 2017 bylo na MPSV odevzdáno vypořádání připomínek k 3. ZoR, resp. 4.
ŽoP.



IRP 2016-2018
o Na RUK odeslána informace týkající se rozdělení investičních a neinvestičních
prostředků na realizaci jednotlivých aktivit v rámci Institucionálního plánu – části A
pro rok 2018.



UK-ICT
o

Dle sdělení Ing. Kurzové (vedoucí Odboru výstavby) bude vytvořen dodatek o
posunutí části plnění do příštího roku (nyní MŠMT schvaluje aktualizovanou
dokumentaci).
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Personální záležitosti
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výsledek výběrového řízení
o Na pozici finančního manažera/ky projektu MEPHARED 2 byla vybrána Ing. Martina
Kynclová.

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


Spisová služba
o Možnost formou písemného prohlášení (vypracuje fakultní právník) udělit souhlas
s otevřením došlé zásilky určené přímo na jméno adresáta. (V případě, že nebude
udělen písemný souhlas s otevřením zásilky, bude zásilka označena štítkem s čárovým
kódem na obálce a zásilka bude předána adresátovi neotevřená. Pokud by se následně
zjistilo, že jde o zásilku, jejíž obsah má úřední charakter, mělo by se provést zpětné
zaevidování vlastního textu dokumentu.)



Změna užívání uvolněných ploch v Zámostí
o V souladu s udržitelností projektu REVIFAF bude podána žádost o podstatnou změnu
projektu s podrobným zdůvodněním požadovaných změn.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Spisová služba
o Dnem 9. 10. 2017 byla pro FaF spuštěna elektronická spisová služba (ESSS). Byly
ukončeny dosavadní podací deníky a evidence fakultní pošty je dále vedena pouze
elektronicky.
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o Od 9. 10. 2017 tedy platí pro analogové (písemné) poštovní zásilky tato základní
pravidla:
Veškerá příchozí pošta úředního charakteru musí být evidována podatelnou. To platí
i v případě, kdy je pošta doručena přímo na pracoviště; v takovém případě je
pracoviště povinno předat bez zbytečného odkladu podatelně k zaevidování. Převzetí
pošty fakultním pracovištěm se provádí na podatelně, souběžně zde dochází
k převzetí

písemné

podoby

pošty

a

její

elektronické

verze

v ESSS.

Veškerá odchozí pošta úředního charakteru a veškerá odchozí doporučená pošta musí
být elektronicky evidována, tuto evidenci zajišťuje samo příslušné fakultní pracoviště.
Evidované zásilky musejí být opatřeny čárovým kódem, za pořízení obálky s čárovým
kódem odpovídá pracoviště. Odchozí dokumenty přebírá podatelna, zajišťuje jejich
fyzické vypravení a doplňuje do evidence údaje o převzetí Českou poštou.
o Od 9. 10. 2017 platí, že všichni uživatelé s oprávněním ke vstupu do ESSS mohou
odesílat zásilky i v elektronické podobě, a to cestou datových schránek (ISDS), interní
poštou UK nebo ESSS emailu. Takové zásilky vypravují uživatelé samostatně.
o V souvislosti se spuštěním ESSS a změnou procesů byly s platností od data 23. 10. 2017
upraveny úřední hodiny podatelny pro fakultní uživatele na dobu 10:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30 hod.


Aplikace VERSO Žádanky / Objednávky
o Byl ukončen proces implementace aplikace Žádanky pro elektronickou evidenci
objednávek a jejich online schvalování. Aplikace se stane součástí rozhraní VERSO a
bude spuštěna do ostrého používání v první polovině měsíce listopadu. Před
spuštěním proběhnou v měsíci říjnu školení sekretářek kateder a dalších osob, které
zakládají objednávky, následovat bude krátké proškolení dalších fakultních uživatelů
s pozicemi správců a příkazců rozpočtů, kteří budou v aplikaci vystupovat jako
schvalovatelé.



Organizace
o V rámci ESSS, ale obecně v rámci celé organizační struktury FaF, bude třeba začlenit
nově ustavené „oddělení/pracoviště/středisko“ Mephared II. Možnosti začlenění
budou projednání na nejbližší poradě směrování M2.
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Veřejné zakázky
o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK. Všechny DNS byly zavedeny, u
nákupu chemikálií již probíhá sběr podkladů (zatím sklad a KACH – projekt STARSS) a
připravuje se první výzva k podání nabídky.
o V přípravě
VZ malého rozsahu: Autokláv pro fakultní vivárium. Předpokládaná hodnota 450 tis.
Plánované vyhlášení 23. 10. 2017.
VZ malého rozsahu: Dodávka technických plynů včetně pronájmu tlakových lahví.
Předpokládaná hodnota cca 450 tis./rok. Rámcová smlouva na 3 roky. Plánované
vyhlášení: listopad 2017.
VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Předpokládaná hodnota cca 270 tis./rok.
Rámcová smlouva na 4 roky. Plánované vyhlášení: listopad 2017.
VZ malého rozsahu: Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, motorových vozidel a
cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota 500 tis/rok. Délka rámcové smlouvy je
v řešení. Plánované vyhlášení: listopad 2017
o Projekt STARSS
VZ nadlimitní: Nákup superkritického fluidního chromatografu – smlouva s vybraným
dodavatelem Waters Gesellschaft m.b.H. podepsána dne 19. 10. 2017
VZ nadlimitní: Nákup superkritického fluidního extraktoru – smlouva s vybraným
dodavatelem Waters Gesellschaft m.b.H. podepsána dne 19. 10. 2017
VZ nadlimitní: Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů – zakázka dne
13. 10. 2017 vyhlášena
V přípravě
VZ malého rozsahu: Catering pro odborné akce projektu STARSS. Předpokládaná
hodnota 400 tis. po dobu projektu. Plánované vyhlášení: do konce října 2017
VZ malého rozsahu: Odborné konference projektu STARSS (pronájem konferenčních
prostor, catering, ubytování). Předpokládaná hodnota 1,2 mil po dobu projektu.
Plánované vyhlášení: do konce října 2017
VZ malého rozsahu: Propagační předměty pro projekt STARSS. Předpokládaná
hodnota cca 150 tis. Plánované vyhlášení: říjen/listopad 2017
VZ malého rozsahu: Záložní zdroj UPS. Předpokládaná hodnota cca 300 tis. Plánované
vyhlášení: listopad 2017
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VZ malého rozsahu: Kompaktní vakuová centrifuga. Předpokládaná hodnota 200 – 300
tis. Plánované vyhlášení: listopad 2017


Prověrka BOZP a prohlídka PO
o Pravidelná prověrka BOZP a požárně preventivní prohlídka PO bude provedena dne 7.
11. 2017.



Školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO
o Termín školení vedoucích zaměstnanců je domluven na 8. 11. 2017 od 13,30 hod.
Předpokládaná délka školení dle školitelky pí. Tölgové je 2,5 hod.



Kupní smlouva na nákup pozemků v areálu v Zámostí
o Právní odbor RUK neodsouhlasil návrh kupní smlouvy na pozemky v Zámostí
předložený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) a návrh
kupní smlouvy byl vrácen zpět na UZSVM k dalšímu projednání. V odpovědi UZSVM
jsme obdrželi doporučení, aby si UK, jako veřejná vysoká škola, projednala podmínky
MŠMT pro nákup nemovitostí přímo s Ministerstvem financí. Obrátili jsme se na
právní odbor RUK o sdělení, zda je navržený postup UZSVM reálný a případně kdo je
kompetentní se touto záležitostí na UK zabývat.



Řešení kvality pracovního ovzduší v kancelářích a učebnách na Kampusu – informace
pro KHS HK
o Obdrželi jsme od Krajské hygienické stanice v Hradci Králové žádost o informaci, zda
byla vzhledem k závěrům měření ovzduší na Kampusu (uvolňovaný zápach
z podlahových krytin a přítomnost chloroformu) vypracované Státním zdravotním
ústavem v Praze učiněna nějaká preventivní opatření.
Žádost o informaci byla předána LF.



Příkaz děkana k inventarizaci za rok 2017
o PD č. 1/2017 byl vyhlášen plán provádění inventarizace majetku fakulty za rok 2017 a
stanoveny termíny provádění inventarizace jednotlivých druhů majetku k 31. 10.
2017.



Novela vnitřního mzdového předpisu
o Informace dr. Šimůnka, vedoucího ekonomického odboru RUK
Návrh novely bude rozeslán součástem k připomínkám do 23. 10.
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Přechodné období pro vypracování nových PS bylo stanoveno na 3 měsíce od nabytí
platnosti novely. Vyhláška o minimální a zaručené mzdě musí být dodržena od 1. 1.
2018.
Není zřejmé, jaký dopad bude mít avizované navýšení (3 mld. Kč) do rozpočtu
osobních nákladů UK. Pravděpodobně bude část použita na navýšení doktorandských
stipendií a další část na investice.


Opatření děkana č. 11/2017 Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance
a rodinné příslušníky
o Dne 18. 10. bylo zveřejněno OD č. 11/2017, kterým se zároveň ruší OD č. 10/2017
ze dne 2. 10. 2017.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

