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ZÁPIS
č. 7/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. dubna 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Nachtigal, prof. Štaud, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková,
prof. Hrabálek, prof. Wsól, prof. Vlček, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, doc. Šklubalová,
doc. Tebbens, PharmDr. Siatka, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Valášková,
Ing. Chlebková, PhDr. Kudláčková, pí Voříšková
Hosté: Mgr. Novotná, pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský,
Mgr. Matějka, Mgr. Handlová, RNDr. Koula, Ing. Hubáček, pí Opltová

Sdělení děkana fakulty
(prof. Šimůnek)
 Děkan fakulty sdělil smutnou zprávu o úmrtí doc. RNDr. Libuše Kopáčové, CSc. Poslední
rozloučení se uskutečnilo 22. 3. 2018. Účastníci uctili památku doc. Kopáčové minutou
ticha.

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Promoce absolventů rigorózního řízení se koná dne 31. 5. 2018 od 9:00 hod. ve Velké aule
Karolina. Další promoce těchto absolventů budou 28. 6. nebo 29. 6. 2018, v termínech
plánovaných promocí absolventů magisterského a bakalářského studia.
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V souladu s čl. 5, odst. 4 ŘPŘ bude u uchazečů o studium bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika, studijního oboru Zdravotní laborant v kombinované
formě studia upuštěno od konání přijímací zkoušky pro přijetí od akademického roku
2018/2019. Rozhodnutí o přijetí obdrží tito uchazeči v případě, že doložili nebo dodatečně
doloží doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.



Rozdělení uchazečů o studium magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu na jednotlivé dny konání přijímacích zkoušek:
o uchazeči o magisterský studijní program FARMACIE – v sobotu dne 9. 6. 2018,
o uchazeči o bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika, prezenční forma
studia a o navazující magisterský studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA –
v pondělí dne 11. 6. 2018,
o náhradní termín pro oba studijní programy – 19. 6. 2018.
Do přijímacích zkoušek budou zapojeni všichni vysokoškoláci a dále v případě nutnosti
i někteří PGS i další pracovníci fakulty. Vedoucí kateder budou pouze jako náhradníci.
Vedení fakulty nedoporučuje vedoucím kateder, aby na stanovené termíny schvalovali
pracovníkům kateder služební cesty a dovolené.



Návrh „Podmínek pro přijetí ke studiu bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu pro akademický rok 2019/2020“ bude předložen
na zasedání Akademického senátu fakulty, které proběhne dne 23. 5. 2018. Návrh bude
stejný jako pro akademický rok 2018/2019.



Opatření děkana č. 5/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019, stanovený
v návaznosti na Opatření rektora č. 6/2018. Harmonogram je zveřejněn na webových
stránkách fakulty.



Nové složení rigorózních komisí, jmenovaných od 16. 4. 2018. Stávající komise jsou dnem
13. 4. 2018 tímto odvolány. Složení nově jmenovaných rigorózních komisí jsou přílohou
tohoto zápisu.



Možnost konání exkurze studentů do výrobních a výzkumných zařízení firmy Cayman
Pharma, s.r.o., Neratovice v rámci povinně volitelného předmětu Technologie
syntetických léčiv, vyučovaného ve 3. úseku studia studijního programu Farmacie.
Předpokládaný počet studentů 40, včetně výuky v angličtině. Den konání pátek
13. 4. 2018, garant předmětu prof. PharmDr. M. Doležal, Ph.D., pro dopravu bude využito
ČD. Studenti jsou povinni dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky,
které se mají v tyto dny zúčastnit.
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Uvolnění z výuky níže uvedených studentů, kteří se ve dnech 14. 5. – 18. 5. 2018 zúčastní
stáže v TEVĚ Opava (6 studentů + 2 zahraniční studenti) a v Zentivě k. s., Praha
(6 studentů). Stáž je součástí výuky předmětu Průmyslová výroba farmaceutických
přípravků II. Studenti jsou povinni dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou
náhradu výuky, které se mají v tyto dny zúčastnit.
TEVA:
Bučková Lenka
Hanušová Marie
Holas Adam
Litošová Martina
Strnadová Kristýna
Szanyiová Alexandra
Borrego Vaquero Julio José (AJ)
Rodriguez Miranda Jimena (AJ)
ZENTIVA:
Bieleszová Dominika
Bímová Daniela
Semrádová Adélka
Svobodová Aneta
Šípková Pavla
Vu Hong Dieu

Děkan fakulty ukládá:


Vedoucím kateder nahlásit členy komisí pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
a v případě vedoucích kateder, zajišťující státnicové předměty, a nahlásit členy komisí pro
SZZK. Platí pro studijní program Farmacie i Zdravotnická bioanalytika a podrobnosti
obdrželi vedoucí kateder, jejich zástupci a sekretářky mailem po zasedání kolegia děkana.
Termín

předání

do 13. 4. 2018.

na

adresu:

dekanat.studijni.oddeleni@faf.cuni.cz

nejpozději
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Rozhodnutí rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, MBA, čj. UKRUK/3767/2018-2 ze dne
12. 3. 2018 ve věci odvolání studentky 6. úseku magisterského studijního programu
Farmacie o ukončení studia ze strany fakulty. Odvolání rektor UK zamítl a rozhodnutí
děkana fakulty ze dne 13. listopadu 2017, čj. UKFAF/34960/2017 rektor UK potvrdil.



Dopis Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 5158/2018-11/VLP ze dne 20. 3. 2018 –
výsledky připomínkového řízení ve věci žádosti o akreditaci magisterského studijního
programu/oboru Farmacie.



Odborný posudek Ministerstva zdravotnictví na studijní program Zdravotní laborant,
bakalářské studium, prezenční a kombinovaná forma – řada různých připomínek, které
bude třeba do materiálu k akreditaci tohoto studijního programu zapracovat a poté
poslat zpět ke kontrole na MZČR.



Informaci proděkana prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D., o konání schůzky se studenty
1. úseku studia bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.



Žádost děkana FVZ UO prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., ze dne 19. 3. t. r. o zařazení
uchazečů studijního programu Vojenská farmacie na první den přijímacích zkoušek a
o poskytnutí učebny na naší fakultě na odpolední vojenskou část přijímací zkoušky.



Dopis rektora UK čj. UKRUK/19592/2018 ze dne 20. 3. 2018 ve věci poplatků za studium
v cizím jazyce. Poplatky spojené se studiem, uvedené v příloze č. 2 Statutu UK
pro nadcházející akademický rok 2018/2019, jsou závazné a nelze uvedenou částku
dodatečně měnit.



Dopis UKRUK/21594/2018 ze dne 23. 3. 2018 ohledně výjimky z evidence a odesílání
dokumentů prostřednictvím spisové služby. Jedná se o dokumenty, souvisejících
s agendou přijímacího řízení. O ukončení v platnosti této výjimky budou fakulty
v budoucnu informovány.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Využití systému tzv. druhého přijímacího řízení do doktorských studijních programů
pro akademický rok 2019/2020 s nástupem do studia od 1. 3. 2020.



Granty a projekty
o Přiznání mimořádného stipendia ve výši 8 tisíc Kč pro navrhovatele projektů GA UK,
kteří měli své projekty ohodnoceny jako velmi dobré, panely je doporučily, ale finance
na jejich projekty nezbyly, proto jim návrhy projektů schváleny nebyly (skončily
v tzv. šedé zóně). Jedná se celkem o šest doktorandů (Skalická, Svoreň, Škoda, Tvrdý,
Uramová a Vernerová).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Pozvánku na seminář pro školitele doktorandů, konaný dne 11. 4. 2018 od 14 hod.
v aule A 101 nového Kampusu FaF a LF HK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK s absolventy
LF v Plzni, LF HK a FTVS se uskuteční dne 31. 5. 2018 od 10:30 hod. ve velké aule
Karolina. Vzhledem k nejvyššímu počtu absolventů je FaF UK hlavní fakultou.



Věda a výzkum
o Informace ze zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 4. – 5. 4. 2018, jehož se zúčastnil
doc. Roh. Na programu byl především vývoj hodnocení vědy a role Mezinárodní rady
v tomto procesu, Primus, UNCE a další programy podpory vědy na UK, etika
publikování na UK, Open Access policy, ochrana osobních údajů.
o Pozvánku na 3. ročník semináře „Co mohou matematici, fyzici a informatici nabídnout
lékařům a farmaceutům, a co by se od nich očekávalo“ (MFiLF 2018), konaném
dne 13. 4. 2018 na MFF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín pro registraci
a přihlášení prezentace byl do 3. 4. 2018. Za FaF se konference zúčastní doc. Tebbens.
o Informace o možnosti vkládat výsledek typu Jimp a Jsc do RIV i v případech, kdy zatím
nemá přidělen identifikátor článku, byla předána p. Vojtíškovi.
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Granty a projekty
o Informační materiál „Rychlý průvodce: Jak vytvořit projektový návrh v H2020?“
v českém i anglickém jazyce, zveřejněný na fakultním intranetu.
o Informaci o workshopu pro žadatele projektů ve výzvě MSCA-IF-2018, konaném
dne 25. 4. 2018 v Karolinu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Registrace je
otevřena do 15. 4. 2018.
o Informaci o národním workshopu OpenAIRE, konaném dne 26. 4. 2018 v TC AV ČR,
zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže TA ČR „Národní centra kompetence“,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2018, termín
pro podání informací na Vědecké oddělení je do 30. 4. 2018. Předpokládá se účast FaF
UK v projektu, který bude koordinovat UOCHB. Projekt bude zaměřen především na
personalizovanou medicínu a rezistence v terapii. Hlavní řešitel bude prof. Fusek.
Koordinátory za FaF jsou prof. Pávek a doc. Roh.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT v rámci podprogramu INTER-ACTION
se zaměřením na česko-americkou spolupráci, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018, termín pro odevzdání návrhů ke kontrole
na Vědecké oddělení je do 22. 4. 2018.



Soutěže
o Vyhlášení Ceny Dimitrise N. Chorafase 2018 pro nejlepší absolvující doktorandy,
zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení
do 16. 4. 2018.
o Vyhlášení Ceny MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním
programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2018, zveřejněné na fakultním
intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení do 2. 5. 2018.
o Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky 2018 pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol,
zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení
do 2. 5. 2018.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Čtecí koutky – od úterý 3. 4. opět v provozu „čtecí koutky“. Na FaF UK jsou znovu za
finanční podpory fy SANOFI doručovány Hospodářské noviny.



Zrušení dlouhodobě nefunkčního Spolku absolventů a přátel FaF UK: musí se usnést 2/3
přítomných na valném shromáždění. Bude vypracován plán, jak postupovat, poté svoláno
valné shromáždění (pravděpodobně 14. 5. 2018).



Vitríny „u Karla“: vitríny jsou obsazeny sponzory. Pronájem vitrín bude nabídnut dalším
farmaceutickým společnostem, popř. distributorům chemikálií, spotřebního materiálu a
laboratorních přístrojů.



Galakoncert – srdce pomáhá, GALAKONCERT NA PODPORU LÉČBY RAKOVINY DĚTÍ, leták
zveřejněn na stránkách FaF UK.



Evropská univerzitní aliance „4EU“ - strategického spojenectví UK, Univerzity
v Heidelbergu, Université Sorbonne a Warsaw University – odeslána odpověď na rektorát
UK s popisem stávající vědecké spolupráce FaF UK s těmito univerzitami.



Den Zentivy – 4. 4. 2018 v posluchárně C vystoupili PharmDr. Janoušek, ing. Calta (Zentiva)
a prof. Straus s přednáškou Možnosti forenzní biomechaniky (posl. C od 14:00),
pro zajištění vyšší návštěvnosti ze strany studentů je pro příští rok dplánováno zrušit
výuku 4. ročníku a umožnit i účast studentů nižších ročníků, pokud si domluví náhradu
výuky s příslušnými vyučujícími.



Prof. Doležal se 6. 4. 2018 zúčastnil 2. zasedání Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
ČR, na programu bylo statistické vyhodnocení úspěšnosti projektů AZV a diskuse
k programu „Ukrajina“ (nábor zdravotnických pracovníků) – VR doporučila dodržovat
stávající systém aprobačních zkoušek (organizovaných IPVZ).

Oblast mezinárodních vztahů
Staff training – schválen seznam výjezdů pracovníků děkanátu v letních měsících.
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Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mephared 2
o Veřejná zakázka Projektová dokumentace pro projekt Mephared II.


Do 17. 4. 2018 běží 60denní blokační lhůta pro podpis smlouvy (ÚOHS).

o Dne 21. 3. 2018 rektor UK informoval dopisem děkany, že půjčku na přípravné výdaje
v projektu Mephared na rok 2018 doporučí AS UK ke schválení.
o Dne 20. 3. 2018 proběhla návštěva laserového centra ELI Dolní Břežany za účelem
načerpání zkušeností z realizace velkého projektu OP VaVpI (stavební části).
o Dne 26. 3. 2018 proběhla schůzka řídícího týmu projektu M2 se zástupci ŘO OP VVV.
Diskutován byl harmonogram, VZ Projektová dokumentace pro projekt Mephared II,
chystané ESF projekty, stav zpracování studie proveditelnosti a komunikace s JAPSERS,
rozpočet a termín podání projektové žádosti.
o Dne 26. 3. 2018 proběhlo jednání s hlavním architektem města Hradec Králové
ohledně dopravního napojení M2, sousedících pozemků a aktuálního stavu přípravné
fáze projektu M2.
o Dne 29. 3. 2018 byly odeslány kapitoly 4., 5., 7. a 8. Studie proveditelnosti k průběžné
kontrole JASPERS.
o Dne 4. 4. 2018 proběhla návštěva BIOCEVu ve Vestci u Prahy za účelem načerpání
zkušeností z realizace velkého projektu OP VaVpI (stavební části).
o Dne 5. 4. 2018 proběhla schůzka s rektorem ohledně aktuální situace s VZ Projektová
dokumentace pro projekt Mephared II.
o Probíhají jednání o zřízení mezifakultního pracoviště Centrum programu
MEPHARED 2.
o Probíhá výběrové řízení na pozici výkonných manažerů přípravy komplementárních
ESF projektů k ERDF projektu MEPHARED 2.


ERDF – OP VVV
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o Dne 15. 3. 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem FaF UK – Audiovizuální
technika.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
V realizaci je 5 veřejných zakázek - 4 na dodávku přístrojového vybavení a 1 na
dodávku A/V techniky.



STARSS – OP VVV
o Dne 29. 3. 2018 jsme od Auditního orgánu MF ČR obdrželi další požadavky
na doložení/vysvětlení k 2. žádosti o platbu.
o K Interim kontrole před podpisem smlouvy vybrány ŘO OP VVV 2 veřejné zakázky
(HRMS, Tandemový spektrometr typu trojitého kvadrupolu) – HRMS a Tandemový
spektrometr.

Příprava

veřejné

zakázky

s názvem

„Tandemový

hmotnostní

spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou“.
Předpokládaný termín vyhlášení do 16. 4. 2018.


Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
o MŠMT dosud neukončilo proces negociace před vydáním právního aktu – předpoklad
vydání v 04/2018.
o Probíhají výběrová řízení na nenominované členy týmu EFSA na pozice Junior
researcher / Senior researcher, postdoků a technických pracovníků.
o V procesu je zaměstnání zahraničních excelentních pracovníků.
o Dne 3. 4. 2018 proběhla schůzka s garanty jednotlivých částí VP1-3, na které byl
vyjasněn rozpočet a monitorovací indikátory pro jednotlivé skupiny.
o Příprava veřejné zakázky „Konference I. pro projekt EFSA“. Předpokládaný termín
vyhlášení do 13. 4. 2018.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace by mělo být vydáno v květnu 2018.
o Dne 1. 3. 2018 vyhlášena VZ s názvem Dodávka IT techniky pro FaF UK.


Probíhá příprava veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry, které
se postupně již vyhlašují.



InoMed (původní název DrugTech) – ITI – OP VVV
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o Na základě schůzky ze dne 27. 3. 2018 byly vytvořeny týmy realizující 4 základní
výzkumné záměry. Výzkumné záměry budou tvořeny týmy složenými ze zástupců
minimálně dvou institucí, a to z důvodu nutné provazby spolupracujících subjektů –
dle podmínek OP VVV.
o Výzkumné týmy začínají pracovat na studii proveditelnosti. Pravidla pro doplnění
kapitol stanovuje garant projektu FaF UK po konzultaci s garantem za LF HK.
o Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí cca 100 mil. Kč.
o V květnu 2018 bude projektový záměr představen nositeli ITI.
o Projekt bude předložen do výzvy MŠMT – OP VVV – Předaplikační výzkum, která je již
vyhlášena a bude uzavřena 17. 7. 2018.


Mezinárodní mobility akademických pracovníků
o Byli vyslaní první dva pracovníci (dr. Opálka – Německo a dr. Karabanovich – Rusko).
S oběma institucemi byla uzavřena Memoranda o spolupráci pro daný projekt v rámci
výzvy OP VVV.
o Probíhá příprava dalších výběrových řízení na zbývající pozice se začátkem mobility
v roce 2018 (1 pozice 3-FAF-KFT3 - mobilita do Švýcarska).



DS Fafík – OP Z
o Dne 27. 3. 2018 obdržena interní depeše s informací, že podaná žádost splnila
podmínky pro vydání právního aktu.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení
o Změna člena komise výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce
Katedry farmaceutické technologie. Místo doc. PharmDr. Zdeňky Šklubalové, Ph.D.,
bude v komisi PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D., (zástupce vedoucí katedry).
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí/ho Oddělení odborné jazykové přípravy.
Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty a na úřední desce.
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o Vypsání výběrového řízení na pozici lektora/ky Katedry tělesné výchovy. Inzerce
výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových stránkách
fakulty a na úřední desce.

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


Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti kanalizace v souvislosti
s uvedením nové budovy Výukového a výzkumného centra do užívání. Předáno
k schválení Akademickému senátu.



Prodej pozemku v p. č. 170/5 k. ú. Třebši
o Farmaceutická fakulta UK má ve správě pozemek p. č. 170/5 v k. ú. Třebeš. O koupi
pozemku projevila zájem soukromá osoba. Fakulta nemá zájem v nejbližší době
pozemek odprodat.



Úprava statutu – návrh
o Odstranit ze Statutu fakulty přílohu č. 2 (seznam pracovišť) → umožní do budoucna
pružnější přijímání změn v případě pracovišť. Návrh bude předložen AS fakulty.



Výroční zpráva
o Veškeré informace ve výroční zprávě se poskytují k datu 31. 12., včetně údajů
o aktuálních počtech studentů.
o Ve výroční zprávě za r. 2017 nebudou uváděny jmenné seznamy absolventů –
důvodem je ochrana osobních údajů související se zákonem o ochraně osobních
údajích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR (s těmito údaji lze
nakládat jen v případě souhlasu subjektu údajů).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Sdělení z porady tajemníků ze dne 4. 4. 2018
o AS UK schválil rozpis příspěvku a dotace na r. 2018, rozpočet UK je připraven
ke schválení.
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o VZ na dodavatele stravenek – pokud bude zájem, UK zorganizuje → možnost získat
kromě nulového poplatku i další bonifikace. Zkušenosti se stravenkovými kartami.
o Mzdový předpis – návrh na přepracování katalogu prací, aby uvedené kategorie
činností odpovídaly potřebám na fakultách.
o VZ EIS – běží lhůta pro podání nabídek, do 16. 4.
o Zaměstnávání zahraničních pracovníků a mobilita zaměstnanců – diskuze, univerzita
dosud nemá prostředky na to, aby pro tyto záležitosti vytvořila oddělení/pracovní
místo, které by zajišťovalo servis pro všechny fakulty a shromažďovalo informace,
případně využívalo služeb externích firem. V letošním roce nebylo s těmito výdaji
v rozpočtu počítáno.


Uzavření účetního roku 2017
o Dne 29. 3. byl na pokyn hlavní účetní UK uzavřen účetní rok 2017.
o Výsledkem hospodaření fakulty za r. 2017 je zisk, fakulta zároveň tvoří fondy (FPP,
FÚUP). Bude zpracováno do Výroční zprávy o hospodaření.
o Audit účetní závěrky – výrok auditora bez výhrad.



GDPR
o Byl ukončen úvodní krok procesu nasazení GDPR na UK - monitorování agend
uchovávajících osobní údaje a jejich vložení do strukturovaného souboru
připraveného RUK. Finální verze souboru byla odeslána do sdíleného uložiště RUK
dne 29. 3. 2018.
o V návaznosti by během dubna mělo dojít k další schůze koordinátorů GDPR z fakult,
kde by se měly řešit navazující kroky, především tvorba vnitřních předpisů.



Anketa – výpočet odměn
o Na základě dat studentské ankety hodnocení akademického roku 2016/2017 Správní
oddělení vypočetlo odměny pro předměty. Data budou předána na Studijní oddělení,
které ve spolupráci s katedrami určí výšku odměn pro jednotlivé učitele.



Veřejné zakázky
o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK.
V tuto chvíli se řeší DNS pro potřeby skladu a projektu STARSS.



Sklad chemikálií:
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o Nyní jsou zpracovávány specifikace nových skladových položek ve spolupráci
s katedrami, následně bude vyhlášeno DNS. Zároveň proběhne likvidace chemikálií,
o které neprojevily katedry zájem a připraví se prostory pro nové chemikálie.


Sklad laboratorního materiálu:
Příprava skladového prostoru téměř dokončena. Po návratu paní Kysilkové bude
dořešena ve spolupráci s katedrami požadovaná specifikace a množství materiálu.
o VZ nadlimitní, otevřené řízení: IT vybavení pro FaF UK. VZ ve fázi podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem ALICOM s.r.o.
V přípravě
o VZ malého rozsahu: Právní služby pro projekt Mephared 2 a jeho komplementární ESF
projekty. VZ ve fázi příjmu nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí 9. 4. ve 13 hod.



Prohlídka inspektorátu bezpečnosti práce
o Fakulta obdržela Protokol o kontrole, která proběhla na fakultě ve dnech 1., 3., 8. 3.
o IPTO ve spolupráci s externím garantem v oblasti BOZP vypracovalo návrh řešení
a náprav.



Nákup pozemků v Zámostí od ÚZSVM
o V orgánech UK byla schválena kupní smlouva pozemků v Zámostí za 9,5 mil. Kč
od ÚZSVM.
o Na MŠMT byla podána doplněná žádost (aktualizovaný znalecký posudek, schválení
nákupu v orgánech RUK) pro vydání registrace nákupu pozemků.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek
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Příloha k zápisu z kolegia 9. 4. 2018

Složení rigorózních komisí jmenovaných ke dni 16. dubna 2018
Bioorganická chemie /FAR/
Předseda

prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

Interní členové

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
PharmDr. Karel Palát, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. /Fakulta chemicko-technologická Univerzity
Pardubice/
doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. /Fakulta chemicko-technologická
Univerzity Pardubice/
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. /Univerzita Hradec Králové/rmDr. Jiří Kuneš, CSc.

Farmaceutická chemie /FAR/
Předseda

doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Interní členové

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Externí členové

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. /Přírodovědecká fakulta UHK/

Farmaceutická technologie /FAR/
Předseda

doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.

Interní členové

doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
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PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.
PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek /FAR/
Předseda

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Interní členové

doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Externí členové

doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. /FVZ UO Hradec Králové/
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. /Lékařská fakulta v Hradci Králové/

Farmakologie a toxikologie /FAR/
Předseda

doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

Interní členové

PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
doc. PharmDr. František Trejtnar, Ph.D.
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
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Patobiochemie a xenobiochemie /FAR/
Předseda

doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

Interní členové

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Klinická a sociální farmacie /FAR/
Předseda

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Interní členové

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
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Externí členové

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. /Lékařská fakulta v Hradci Králové/

Analytická chemie /OPLM/
Předseda

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Interní členové

PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. – nově schválit VR
doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Externí členové

RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. /Fakultní nemocnice Hradec Králové/

Biochemie /OPLM/
Předseda

doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

Interní členové

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

