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ZÁPIS
č. 18/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 6. listopadu 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Hrabálek, Ing. Vlčková, Ing. Kubíček,
Ing. Pirnerová, ing. Rudišar, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, prof. Doležal, Dr. Malý, Dr. Siatka,
doc. Cáhlíková, prof. Szotáková, doc. Sklenářová, Mgr. Valášková, doc. Šklubalová,
Ing. Chlebková, Mgr. Matouš
Hosté: pí. Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí. Dvořáková, pí. Vychytilová, dr. Koula, Mgr. Matějka,
Mgr. Novotná, Ing. Geniková, pí. Kempová

Omluveni:
prof. Solich, prof. Wsól

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Mephared 2
o 3.11.2017 vypsána soutěž o přípravu projektové dokumentace na kompletní
dostavbu - zakázka za 70 mil. Kč. Soutěž musí schválit univerzitní a fakultní orgány.
Souhlas pana rektora již obdržen.
o Bude probíhat výběr dodavatele - do konce listopadu se mohou hlásit zájemci.
o Finanční manažerkou projektu Mephared 2 byla jmenována Ing. Kynclová.
o Pozice garant stavby, důležitá pro koordinaci stavební a územní část, zatím
neobsazena. Výběr bude dále pokračovat.
o Vedoucím Oddělení strategického rozvoje fakulty evropských projektů (OSREP)
vybrán Ing. Hubáček, ve funkci bude od ledna 2018.
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Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


Studentky 6. úseku studia magisterského studijního programu Farmacie o převedení
konání státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce na ak. rok 2017/2018.
Odůvodnění: Studentce uplynula maximální doba studia v tomto programu dne 30. 9.
2017. Do nejdelší celkové doby přerušení studia se mimo jiné nezapočítává doba
přerušení studia z vážného zdravotního důvodu (čl. 4, odst. 11 Studijního a zkušebního
řádu UK v Praze). Přes dodatečné doložení své žádosti nebylo možno považovat důvody
za relevantní tomu, aby byla maximální doba studia prodloužena. V souladu s čl. 14, odst.
3, písm. b) bude studentce ukončeno studium.

Děkan fakulty schvaluje:


uvolnění z výuky studentů Bc. Ondřeje Keresteše (1. ročník ZBIO, navazující magisterské
studium) a Dieu Vu Hong (4. ročník Farmacie, magisterské studium) ve dnech 31. 10. 2017
– 3. 11. 2017. Důvodem je reprezentace fakulty na XXIV. ročník veletrhu Gaudeamus
BRNO 2017. Náhradu výuky si tito studenti individuálně domluví s příslušnými vyučujícími.
Informace byla předána na jednotlivé katedry elektronicky dne 27. 10. 2017.



S platností od 1. 1. 2018 předsedkyní rigorózní komise vědního oboru Farmakologie a
toxikologie PharmDr. Martinu Čečkovou, Ph.D.



S platností od 1. 1. 12018 uvolňuje z funkce předsedy rigorózní komise vědního oboru
Farmakologie a toxikologie doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace ze semináře, konaného dne 1. 11. 2017 od 10:00 hod. v Modrá posluchárna ve
věci akreditací studijních programů - vyplňování formulářů návrhu studijního programu
a žádosti o akreditaci.



Do magisterského studijního programu Farmacie v českém jazyce byla přijata/zapsala se
od akademického roku 2017/2018 zahraniční studentka, které bylo rozhodnutím MŠMT
ČR čj. C MŠMT-45/2016-088 ze dne 12. 7. 2017 přiznáno stipendium vlády ČR ve výši
14.000,-- Kč/měsíc a to na období od 1. 10. 2017 do 30. 09. 2022. Stipendium je přiznáno
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po dobu standardní doby studia, pro vyplácení stipendia jsou stanoveny v rozhodnutí
MŠMT podmínky, za nichž lze stipendium vyplatit.


Dne 6. 11. 2017 byla zpřístupněna ve Studijním informačním systému anketa hodnocení
výuky studenty za ak. rok 2016/2017



Požadavek Univerzity Karlovy v Praze, oddělení akreditace a koncepce RUK na vyhotovení
zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty za akademický rok 2016/2017. Vyhotovení
zprávy vyplývá z Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity
Karlovy ze dne 14. prosince 2016 a z Opatření rektora č. 56/2017. Termín předání
v elektronické podobě na adresu vojtech.tomasek@ruk.cuni.cz

nejpozději do 15.

prosince 2017.


Prerekvizity pro bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika v prezenční a
kombinované formě studia pro následující ak. rok 2018/2019. Informaci obdrží studenti
od proděkana prof. Nachtigala elektronicky.

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


Doktorské studium
o Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademicky rok
2017/2018. Bude předáno Akademickému senátu.



Věda a výzkum
o Jmenování PharmDr. Marty Kučerové, Ph.D. předsedkyní Ediční komise na FaF UK.
Dosavadní předsedkyně Ediční komise doc. Opletalová podala rezignaci na tuto funkci
k 1. 11. 2017.



Granty a projekty
o Upozornění pro řešitele grantů, aby žádosti o přesuny v čerpání grantů dodali
na Vědecké oddělení do konce listopadu 2017 a faktury a podklady pro vyúčtování
výdajů z grantů na Ekonomické oddělení do 12. 12. 2017. Vystavit objednávky
na nákup zboží a služeb je možné do 30. 11. 2017.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Věda a výzkum
o Informaci o možnosti nominace na prestižní setkání mladých vědců s nositeli
Nobelovy ceny v oblasti medicína a fyziologie, které se uskuteční ve dnech
24. – 29. 6. 2018 v německém Lindau. Informace byla vzhledem ke krátkému termínu
do uzavření přihlášek nominací rozeslána elektronickou cestou dne 24. 10. 2017.
o Informaci o povinnosti všech akademických pracovníků a doktorandů, publikujících
pod hlavičkou UK, zavést personální identifikátory pro jednoznačnou identifikaci
autora. Informace s návody byla rozeslána elektronickou cestou dne 1. 11. 2017.
Termín pro vytvoření osobních účtů ORCID, jejich propojení s databázemi WoS
a Scopus a následným načtením všech svých publikací do profilu ORCID byl stanoven
do 17. 11. 2017. Všechny 3 vytvořené identifikátory (ORCID ID, Research ID a Scopus
Author ID) je zapotřebí zaslat fakultnímu koordinátorovi panu Vojtíškovi. Povinností
každého je nadále aktualizovat své vytvořené profily a uvádět ORCID ID u svých
publikací.
o Informaci

o pořádání

mezinárodní

konference

FA-CE 2018

(Flow

Analysis

and Capillary Electrophoresis) na FaF UK ve dnech 25. -27. 6. 2018. Konferenci pořádá
Katedra analytické chemie FaF UK ve spolupráci s Jagelonskou univerzitou (Krakow,
Polsko) a projektem STARSS.


Granty a projekty
o Informaci pro řešitele projektů GA UK o nutné změně příkazce operace na osobu
se zaměstnaneckým poměrem na FaF UK, tedy nejlépe školitele, který je zároveň
vedoucím projektu. Informace byla rozeslána elektronickou cestou dne 31. 10. 2017.
o Informaci o nutnosti včasného vrácení nespotřebovaných financí roku 2017
poskytnutých na vzdělávací i výzkumnou činnost (především tedy na projekty UK),
rozeslanou elektronickou cestou dne 1. 11. 2017. Informace o nevyčerpání veškerých
přidělených financí je nutné předat na VO nejpozději do 30. 11. 2017.
o Jmenování nových členů oborových rad GA UK k 19. 10. 2017, a to jmenovitě
doc. Zimčíka a dr. Špuláka v sekci B – přírodní vědy (skupina chemie), dr. Doleželové
v sekci B – přírodní vědy (skupina biologie) a doc. Hronka v sekci C – lékařské vědy
(skupina biochemie, humorální regulace).
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Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá prof. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Ing. Vokálová bude zastupovat na zahraničním oddělení Ing. Krieglerovou cca do 11. 12.
2017, přičemž tento termín je stále pouze předběžný.



Na Dni otevřených dveří 13. 12. 2017 se bude prezentována také možnost studia Farmacie
v angličtině pro potenciální české a slovenské uchazeče.

Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Odeslány dopisy na střední školy včetně pozvánky na Den otevřených dveří a informační
brožury o studiu



2. 11. 2017 proběhla anketa (zástupkyně společnosti Economia) ohledně spokojenosti
studentů se čtenářskými koutky. Z ankety vyplynula neinformovanost studentů.
Čtenářské koutky byly opakovaně představeny na intranetových stránkách fakulty,
rozeslány emaily s informací o koutcích a možnosti bezplatného využívání digitálních
Hospodářských novin včetně přístupových kódů.



Na Ministerstvo Zdravotnictví ČR odeslány návrhy členů akreditační komise nástavbových
oborů farmacie (včetně životopisů kandidátů)



Tenisové kurty – sponzoring, schůzka s Mgr. Bezouškou – předány informace ohledně
postupu při oslovování sponzorů a následné administrativy, předány odkazy na nová loga,
doporučen návrh sponzorské smlouvy



Dořešení sponzorské smlouvy se společností IPC – v řešení ve spolupráci s Mgr. Lukášem
Matějkou – využívání reklamní plochy v Zámostí (obdržený dar bude použit na úhradu
výjezdu volejbalistek do zahraničí – Mgr. Křoustek)



Čekáme na vyjádření Grantové komise společnosti Sanofi ohledně žádosti o sponzorský
dar na financování softwarového balíčku ChemDraw.
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Oblast transferu technologií


Prof. Pávek – předán finální formulář „Oznámení o vytvoření vynálezu zaměstnavateli“,
schválený formulář bude předán na CPPT



Osloveni původci patentů ohledně zaplacení udržovacího poplatku – patent č. 306 322
(M. Doležal a další), Patent č. 305 738 (J. Vinšová a další), PV 2014-890, PV 2014-891,
PV2014-892 (A. Hrabálek a další). Úřední poplatek činí 1000,- Kč, odměna 800,-



303575 - Separace a detekce směsných vzorků sekvenční injekční chromatografií (prof.
Solich a další) - patent prodloužen



304296 -Zařízení sekvenční injekční analýzy pro extrakci kapalina-kapalina (prof. Solich a
další) – patent prodloužen

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


Mephared 2:
o Projednán postup schválení zadávací dokumentace k výběru zhotovitele projektové
dokumentace na RUK – Akademický senát UK a Správní rada UK
o Dne 30. 10. 2017 odesláno na RUK:
Žádost o výjimku z opatření rektora č. 27/2016, včetně harmonogramu projektu
Formulář Předběžné schválení veřejné zakázky
Důvodová zpráva pro jednání do kolegia rektora, Akademického senátu UK (AK UK) a
Správní rady UK (SR UK)



ESF projekt pro MEPHARED 2
o Harmonogram procesu akreditace  harmonogram ESF projektů.
o Proběhne revize anotací (aktualizace) – budou osloveni garanti studijních programů.



ERDF – OP VVV
o Dne 1. 11. 2017 došlo k vydání právního aktu o poskytnutí podpory.
o Probíhá příprava VZ na stavební práce a dodávku mobiliáře.
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DSP (prof. Opletal) - OP VVV
o Dne 27. 10. 2017 byla ze strany MŠMT schválena žádost o změnu (personální změny v
rámci odborného týmu projektu + změna destinace a zaměření zahraniční stáže).



MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Dne 27. 10. 2017 bylo na MŠMT zasláno doplnění návrhu žádosti o změnu (převod
pracovních smluv na DPP + přesun položky BOZP ze služeb do osobních nákladů).
Probíhá příprava VZ na rekonstrukce, dodávku nábytku a přístrojů.



STARSS – OP VVV
o Dne 30. 10. 2017 byla schválena 1. Zpráva o realizaci a 2. Žádost o platbu po formální
i obsahové stránce.
o Dne 2. 11. 2017 vyhlášena VZMR ,,Konference I pro STARSS“.
o Je finalizován program konference „STARSS Conference on Separation Science“ (4
pozvaní přednášející ze zahraničí - termín 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 6. 11. 2017 proběhne na RUK setkání se zástupci fakult týkající se části klíčové
aktivity 4- Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK. Setkání
se za FaF UK v HK zúčastní prof. Hrabálek.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. Rychlovýzva“)
o Dne 31. 10. 2017 zveřejněno avízo výzvy č. 02_17_44 ‘Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ“ v prioritní ose 2.
o Výzva je zaměřena na zkvalitnění studijního prostředí – modernizace a doplnění
vybavení VŠ pro vzdělávání studentů a pořízení informačních zdrojů pro výuku. Termín
zveřejnění výzvy na serveru MŠMT bude 8. 11. 2017.



OP VVV pro ITI Hradecko – pardubické aglomerace
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o Dne 20. 11. 2017 se uskuteční schůzka s nositelem ITI týkající se dalších finančních
možností OP VVV pro ITI Hradecko – pardubickou aglomeraci. Za FaF UK v HK se
schůzky zúčastní prof. Wsól.


DS Fafík OP Z
o Projektová žádost na pokračování dětské skupiny byla podána 2. 11. 2017.



EDS 133D21E000044 UK FaF Rekonstrukce výukových prostor BZLR
o Dne 27. 10. 2017 obdrženo rozhodnutí o schválení investičního záměru rekonstrukce
prostor BZLR (střecha, kotelna) ve výši celkové dotace 7 658 880 Kč.



REVIFAF
o Dne 29. 10. 2017 byl na MŠMT odeslán návrh oznámení o podstatné změně projektu
(úprava prostor v Zámostí).

Personální záležitosti
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/ky Střediska vědeckých a knihovnických
informací.



Výsledek výběrového řízení
o Na pozici vedoucího Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů byl vybrán
Ing. Martin Hubáček.

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


Spisová služba
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o Podatelna: Za přítomnosti pracovníka České pošty byl protokolárně ukončen provoz
starého frankovacího stroje. Zbylá finanční částka byla vyfrankována a převedena na
základě žádosti na nový frankovací stroj.
o Elektronický systém spisové služby má za sebou měsíc ostrého provozu, zatím
v zásadě bez problémů. Průběžně se provádějí úpravy aplikace, oprava chyb a vznášejí
se požadavky na rozšíření rozhraní.


Aplikace VERSO Žádanky / Objednávky
o Proběhla a probíhají školení sekretářek kateder a oddělení a pracovníků děkanátu
věnovaná zadávání a správě objednávek v systému VERSO. Informace pro další
fakultní uživatele s pozicemi schvalovatelů (správců a příkazců rozpočtů) bude
předána formou detailního návodu, v případě požadavku bude provedeno i proškolení
případných zájemců. Aplikace se stane součástí rozhraní VERSO a bude spuštěna do
ostrého používání v první polovině měsíce listopadu.
o V souvislosti s tím, že studenti bez zaměstnaneckého poměru dosud nemohou
vstupovat do aplikace VERSO (nemohou navíc vystupovat ani ve funkci schvalovatelů),
byl na firmu DERS vznesen požadavek na úpravu rozhraní tak, aby osoby mající
v ekonomickém systému iFIS explicitně uveden jakýkoliv vztah k zakázce či rozpočtu
mohli do VERSA přistupovat. I studenti pak budou moci získat informace o čerpání
svých položek cestou VERSO. Přístup přes Webmailer stále zůstává zachován.



Veřejné zakázky
o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK. Vyhlášeny 2 výzvy na nákup
chemikálií (sklad – objem cca 70 tis. Kč, projekt STARSS – objem cca 380 tis. Kč). Lhůta
pro podání nabídek: 6. 11. (sklad), 10. 11. (STARSS).
o VZ malého rozsahu: Autokláv pro fakultní vivárium. VZ vyhodnocena, vybrán
dodavatel BioTech a.s. za nabídkovou cenu 439 900,- Kč bez DPH. VZ ve fázi podpisu
smlouvy.
o VZ malého rozsahu: Dodávka preparativního chromatografu. Předpokládaná hodnota
620 tis. Kč bez DPH. VZ ve fázi příjmu nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 9.11.
o VZ malého rozsahu: Odborné konference projektu STARSS (pronájem konferenčních
prostor, catering, ubytování). VZ vyhlášena pro 1. konferenci. VZ, ve fázi příjmu
nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 13.11.
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o VZ malého rozsahu: Záložní zdroj (UPS). Předpokládaná hodnota 245 tis. VZ je ve fázi
příjmu nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 13.11.



VZ v přípravě
o 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
o VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Předpokládaná hodnota cca 270 tis./rok.
Rámcová smlouva na 4 roky. Plánované vyhlášení: listopad 2017
o VZ malého rozsahu: Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, motorových vozidel a
cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota 500 tis/rok. Plánované vyhlášení: listopad
2017
o VZ malého rozsahu: Catering pro odborné akce projektu STARSS. Předpokládaná
hodnota 400 tis. po dobu projektu. Plánované vyhlášení: listopad 2017
o VZ malého rozsahu: Propagační předměty pro projekt STARSS. Předpokládaná
hodnota cca 150 tis. Plánované vyhlášení: říjen/listopad 2017
o VZ malého rozsahu: Kompaktní vakuová centrifuga. Předpokládaná hodnota 200 – 300
tis. Plánované vyhlášení: listopad 2017



Registrace akce „Rekonstrukce výukové budovy BZLR “
o MŠMT zaregistrovalo akci „UK – FaF – Rekonstrukce výukové budovy BZLR“ v
programu 133321 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných
vysokých škol. Přidělení dotace se předpokládá do 30. 6. 2018.



Opatření rektora č. 65/2017
o Tímto opatřením došlo ke svěření pozemku p. č. 170/3 a spoluvlastnický podíl ¼
pozemku p. č. 166/11 v k. ú. Třebeš do správy UK Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové.



Příkaz děkana k organizaci školení vedoucích zaměstnanců č. 2/2017



Příkaz děkana k organizaci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 3/2017



Informace z porady ekonomů UK ze dne 25. 10. 2017:
o Informace dr. Klusoňové – interní auditorky UK: dle zákona o finanční kontrole jako
příkazce operace může být pouze osoba se zaměstnaneckým poměrem, podle zákona
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o finanční kontrole vedoucí orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření
k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy.
o Nutnost archivovat účtenky EET


Informace k objednávání do konce kalendářního roku:
o objednávky na nákup zboží a služeb lze vystavit do 30. 11. 2017
o Faktury a ostatní doklady k vyúčtování do r. 2017 předat do účtárny do 12. 12. 2017
o Všechny doklady roku 2017 musí být zaúčtovány a také proplaceny do konce r. 2017



Oznámení o konání Setkání evropských placentologů, 11th EPPW (European Placental
Perfusion Workshop)
o Dvoudenní workshop – květen/červen 2018.
o Za organizační výbor – PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
o Žádost o podporu fakulty – poskytnuty budou reklamní předměty s logem fakulty a o
finanční příspěvek bude požádáno z projektu PROGRES.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

