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ZÁPIS
č. 8/2018
z jednání kolegia děkana 23. dubna 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková

Omluven:
prof. Štaud

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


Plán sportovních akcí a aktivit Rektorského sportovního dne, předložený vedoucím KTV
FaF UK a LF UK HK Mgr. Bezouškou. Rektorský den se koná dne 16. 5. 2018, v den konání
Rektorského dne nebudou vypisovány termíny zápočtů a zkoušek a nebude probíhat
výuka.



Promoce absolventů rigorózního řízení, konané dne 31. 5. 2018 od 9:00 hod. ve Velké aule
Karolina, se zúčastní zástupce katedry s tím, že to může být i konzultant/dříve vedoucí
rigorózní práce. Vedoucí kateder obdrží ze studijního oddělení mailem seznam
absolventů, kteří se této promoce zúčastní, a to včetně jména příslušného
konzultanta/vedoucího práce. Po této promoci následuje od 10:30 hod. i promoce
absolventů doktorského studia.



Opatření děkana č. 6/2018 - „Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu
přijímací zkoušky pro ak. rok 2018/2019“.
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Vyjádření Odboru pro studium a záležitosti studentů Univerzity Karlovy, Oddělení právní
a metodické agendy tohoto odboru, že stipendium za vynikající studijní výsledky
studentovi za akademický rok 2016/2017, který splnil podmínky pro udělení tohoto
stipendia, avšak v den vydání rozhodnutí již nebyl studentem, nelze vyplatit. Bývalý
student 2. úseku navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika zanechal studia na vlastní žádost dne 24. 11. 2017.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Zveřejnění Opatření rektora č. 12/2018 - Působnost garantů studijních programů.

Studium v anglickém jazyce


Organizace přijímacího řízení pro samoplátce z Iránu a Turecka.
o Budou probíhat osobní pohovory se studenty 14. a 15. 5. v Istanbulu a 17., 18., 31. 5.
a 1. 6. v Hradci Králové.



Situace na MBS College, Kréta:
o Pro akademický rok 2018/2019 se neplánuje otevírat první úsek studia.
o Ostatní studenti budou pokračovat dle plánu:


2018/2019 druhý, třetí úsek na MBS College



2019/2020 třetí a čtvrtý a pátý úsek na MBS College



2020/2021 čtvrtý a pátý úsek na MBS College



2021 pátý úsek na MBS College.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Soutěže
o Nominaci PharmDr. Andreje Kováčika, Ph.D., na Cenu Dimitrise N. Chorafase 2018
pro nejlepší absolvující doktorandy.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Prezentaci a nejčastější dotazy určené pro školitele doktorandů, zveřejněné
na fakultním intranetu.
o Informaci o setkání k představení koncepce koordinačních rad doktorských studijních
programů na UK, jehož se zúčastnili 4 zástupci FaF UK.
o Informaci o nabídce zahraničních stáží pro doktorandy, zveřejněné na fakultním
intranetu. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. 4. 2018.



Věda a výzkum
o Informaci o školení se systémem Turnitin, konaném ve dnech 14. 5. a 14. 6. 2018
v Karolinu v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informace ze zasedání fakultních koordinátorů KA3 - Strategické nastavení a rozvoj
systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK dne 16. 4. 2018, jehož
se zúčastnil doc. Roh. Fakulty byly prostřednictvím koordinátorů vyzvány k podávání
návrhů na zahraniční hodnotitele vědy na UK.



Granty a projekty
o FaF UK odeslala pomocí datové služby 3 návrhy Standardních projektů, 2 návrhy
Juniorských projektů a 2 návrhy Mezinárodních projektů do soutěže GA ČR. Na dalších
2 návrzích Standardních projektů se FaF UK podílí v roli spolunavrhovatele.
o FaF UK se podílí v roli spolunavrhovatele na návrhu projektu zaslaného do soutěže
TA ČR v rámci programu EPSILON.
o 18 závěrečných zpráv GA UK bylo podáno elektronickou cestou dne 9. 4. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva zemědělství v rámci programu
„ZEMĚ“, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 17. 5. 2018,

4
termín pro podání informací na Vědecké oddělení je do 30. 4. 2018, termín
pro podání návrhů projektů ke kontrole na Vědecké oddělení je do 10. 5. 2018.
o Novinky v oblasti dotací včetně aktuálních výzev H2020, zveřejněné na fakultním
intranetu.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Návštěva z Košic - studenti z Košic se sešli 26. 4. v zasedací místnosti děkanátu (v 13:00),
po uvítání uvedl svou krátkou prezentaci doc. Roh o výzkumu a možnostech doktorského
studia na FaF v HK. Poté následovala prohlídka fakulty (ZLR, Kampus) - připraveny
propagační materiály.



Majáles – 20. 4. se uskutečnila každoroční velká akce Majáles, součástí programu byla
i prezentace FaF UK. Aktivity na stánku: Lékárenská první pomoc, Farmaceutické pexeso
aneb „Víš, co piješ?“ Za fakultu se zúčastnili:
Pavel Jakubec,
Lucia Chrenková,
Václav Tvrdý,
Lucie Jirásková,
Barbora Vaňková,
Simona Dvořáčková.



21. 4. 2018 se uskutečnil Den celoživotního vzdělávání a festival absolventů, za FaF UK
se zúčastnil prof. Doležal.



Připravuje se zasedání valného shromáždění dlouhodobě nečinného Spolku absolventů a
přátel fakulty (SAPF) a ukončení jeho činnosti na FaF UK.

Oblast mezinárodních vztahů


Vyhlášení výběrového řízení na výměnné pobyty v LS 2018/2019 v rámci
meziuniverzitních dohod - Austrálie – zveřejněno na intranetu 11. 4. 2018.
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Jižní KOREA "DUO Korea Fellowship Programm" - uzávěrka 14. 5. 2018, zveřejněno
na intranetu 18. 4. 2018.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Účast Zahrady léčivých rostlin na Víkendu otevřených zahrad 2018 v České republice,
který se bude konat 9. a 10. června 2018. V minulém roce se ZLR účastnila této akce
poprvé, s vysokou účastí návštěvníků, letošní termín je právě v době konání příjímacích
zkoušek na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové (bude využito k propagaci).

Kolegium děkana bere na vědomí:


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


Dne 9. 4. 2018 ÚOHS vydal Rozhodnutí a běží lhůta pro nabytí právní moci,
kdy mají obě strany možnost podat rozklad k předsedovi ÚOHSu (do 24. 4. 2018).

o Dne 10. 4. 2018 a 19. 4. 2018 proběhlo jednání s náměstkyní Liškovou (odbor majetku)
ohledně možného nákupu pozemků sousedících na jihu s pozemky určenými
pro MEPHARED 2 a jejich případného využití pro MEPHARED 2, resp. budoucí rozvoj
fakult. Děkani LF HK a FaF UK navrhli směnu pozemků, náměstkyně Lišková souhlasila,
bude se projednávat orgány města HK.
o Dne 11. 4. 2018 byly odeslány dokumenty k přípravě programu 133 220
na financování

administrativní

děkanátní

budovy

fakult

rámci

programu

MEPHARED 2.
o Dne 13. 4. 2018 proběhla prezentace Ing. Štrupa pro vedení projektu MEPHARED 2 ->
Facility management.
o Probíhají jednání o zřízení mezifakultního pracoviště Centrum programu
MEPHARED 2. Dne 18. 4. 2018 AS FaF UK schválil zřízení tohoto pracoviště.
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o Dne 20. 4. 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici výkonných manažerů přípravy
komplementárních ESF projektů k ERDF projektu MEPHARED 2.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o V realizaci jsou 2 veřejné zakázky:





FaF UK - CO2 inkubátor - ve fázi hodnocení.



FaF UK - Audiovizuální technika - ve fázi hodnocení.

STARSS – OP VVV
o Dne 17. 4. 2018 jsme od Auditního orgánu MF ČR obdrželi další požadavky (3.)
na doložení/vysvětlení k 2. žádosti o platbu. Výzva k doložení/vysvětlení je zaměřena
zejména na soulad celkových úvazků pracovníků odborného týmu s docházkovou
knihou.
o Výsledek interim kontrol ŘO OP VVV před podpisem smlouvy

- Hmotnostní

spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení
s ultra-vysokoúčinnou

kapalinovou

chromatografií;

Tandemový

hmotnostní

spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií) je v pořádku, v procesu je podpis smluv.
o Veřejná zakázka s názvem „Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého
kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou“ vyhlášena dne 17. 4. 2018.
o Probíhá příprava mezinárodního sympozia FA&CE 2018 (25. - 27. 6. 2018).


Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
o MŠMT dosud neukončilo proces negociace před vydáním právního aktu.
o Probíhá proces výběru nenominovaných členů týmu EFSA na pozice Junior
researcher / Senior researcher, postdoků a technických pracovníků.
o V procesu je zaměstnání zahraničních excelentních pracovníků.
o Vyhlášena byla veřejná zakázka na velkoplošný reklamní panel dle Pravidel OP VVV.
o Vyhlášena byla veřejná zakázka „Konference I. pro projekt EFSA“.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Dne 1. 3. 2018 vyhlášena VZ s názvem Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu
Nábyteček.

7


Probíhá příprava veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry, které
se postupně již vyhlašují v rámci zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK
v Hradci Králové:



Dodávka laboratorního tabletovacího lisu. Vyhlášeno.



Dodávka Multidetekčního readeru. Vyhlášeno.



Dodávka vybavení. Předpokládaný termín vyhlášení do 30. 4. 2018.



Dodávka spektrofotometrů. Vyhlášeno.



Dodávka vah. Vyhlášeno.



Dodávka dvou mikroskopů. Vyhlášeno.



Dodávka pipet. Předpokládaný termín vyhlášení do 30. 4. 2018.



Dodávka vakuového manifoldu pro SPE a přenosného zdroje vakua. Vyhlášeno.



Dodávka dvou thermocyklerů. Vyhlášeno.



Dodávka spirometru. Předpokládaný termín vyhlášení do 25. 4. 2018.



Dodávka vybavení – chladič ponorný a detektor tenkovrstvých chromatografů.
Předpokládaný termín vyhlášení do 25. 4. 2018.



Dodávka vybavení – ATR krystaly. Předpokládaný termín vyhlášení do 25. 4. 2018.



Dodávka plynového chromatografu. Vyhlášeno.



Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního
vybavení pro FaF a LF v Hradci Králové. Předpokládaný termín vyhlášení
do 25. 4. 2018.



Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka
elektronického vybavení pro FaF a LF v Hradci Králové. Předpokládaný termín
vyhlášení do 25. 4. 2018.



Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – stavební práce –
oprava skleníku léčivých rostlin – Předpokládaný termín vyhlášení 26. 4. 2018.



InoMed (původní název DrugTech) – ITI – OP VVV
o S partnery projektu byly nastaveny prvotní monitorovací indikátory a byla připravena
prezentace pro PS4 Strategie ITI.
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o Dne 24. 4. 2018 bude projekt InoMed představen na zasedání Pracovní skupiny 4. Toto
představení projektového záměru je formální podmínkou podání projektu do výzvy
nositele ITI.
o Projekt bude předložen do výzvy MŠMT – OP VVV – Předaplikační výzkum, která je již
vyhlášena a bude uzavřena 17. 7. 2018.


DS Fafík – OP Z
o Dne 18. 4. 2018 byl FaF UK v HK odeslán souhlas poskytovateli dotace s vydáním
Právního aktu.



Národní centrum pro kompetence na vývoj léčiv – TA ČR
o Předběžnými partnery jsou ÚOCHB, VŠCHT, BIOCEV, UMTM UPOL a soukromý sektor.
Potenciálním partnerem je i FaF UK v HK, její zástupci se dne 27. 4. 2018 účastní
schůzky v Praze, na které budou projednány základní obrysy směrování centra. Cílem
je integrovat terapeutické a diagnostické modality v oblasti personalizované
medicíny. Předběžný název projektu je „Personalizovaná medicína – diagnostika
a terapie“.



IP 2016-2018
o Dne 19. 4. 2018 obdržela FaF UK potvrzující informaci o rozdělení finančních
prostředků na realizaci Institucionálního plánu UK v roce 2018. Výše finančních
prostředků zůstává ve stejné výši jako v minulém roce.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce AP1/AP2/AP3/AP4
–

asistenta-ky/odborného

asistenta-ky/docenta-ky/profesora-ky

Katedry

farmaceutické botaniky. Inzerát bude vyvěšen na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty a na úřední desce.
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí střediska „Dětská skupina“.
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o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí pracoviště „Centrum programu
MEPHARED 2“ – společného pracoviště FaF UK v HK a LF HK.
o Na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmaceutické technologie byl vybrán
PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
o Na pozici akademického pracovníka/ce Katedry biologických a lékařských věd byla
vybrána PharmDr. Kateřina Blažíčková, Ph.D.
o Na pozici referenta/ky OSREP byla vybrána Ing. Monika Illichová.

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


Návrh – Rozvaha příjmů a výdajů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové na rok 2018
Návrh bude předložen k projednání AS.



Návrh – Výroční zpráva o hospodaření (VZH) 2017
Návrh bude předložen k projednání AS.



Kofinancování projektů OP VVV a dalších – spoluúčast kateder/skupin a fakulty
o V případě celofakultních projektů bude 5% kofinancování hradit fakulta s podporou
financí PROGRES fondu děkana, jedná se o projekty ERDF, ESF, DS Fafík.
o V případě ostatních projektů se bude na 5% kofinancování podílet fakulta 20 %,
katedry/skupiny 80 % (tj. z 5% kofinancování zaplatí 4 % katedry/skupiny, 1 % fakulta)
vyjma investic projektu EFSA-CDN, kde bude podíl fakulty 40 %, katedry/skupiny 60 %
(tj. z 5% kofinancování zaplatí 3 % katedry/skupiny, 2 % fakulta).
o Podíl kofinancování si katedry mohou rozložit do 3 let a to ve stejném režimu, jak je
dosud nastaven podíl na investicích z PROGRESu, tj. 1. rok bude splacena min. ½
podílu, v dalších dvou letech min. ¼ každý rok.
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o U osobních nákladů budou odměny pro řešitele projektu poníženy o vícenáklady
spojené s čerpáním náhrad, a to o 20 %.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Rozpočty a osobní ohodnocení kateder
Pro účely sestavení rozpočtu kateder a osobního ohodnocení jejich pracovníků je třeba
podle dříve stanovené metodiky zpracovat také data o výuce předmětů zajišťovaných
katedrou. Na základě exportu dat ze SIS byl vytvořen excelový přehled výuky, který byl
dne 18. 4. 2018 předložen ke kontrole a případné revizi katedrám. Dále byly katedry
požádány o doplnění způsobu examinace u každého předmětu. Termín odevzdání
revidované verze je 27. 4. 2018.



Výroční zpráva o činnosti (VZČ) 2017
Probíhá fotografování představitelů fakulty, ilustračních momentů z výuky, vědeckého
výzkumu, objektů fakulty. Zajištěno přes profesionálního fotografa. Fotografie budou
majetkem FaF a bude možné je použít nejen ve výroční zprávě, ale i v dalších
propagačních materiálech.
Sběr textových pokladů pro VZČ je ve finální fázi.



Spisovna
Po převozu archívních materiálů z původní spisovny do Zámostí probíhá jejich
přeevidování z papírové do elektronické podoby. Byly vytipovány dokumenty, které
mohou být předány do centrálního archivu UK, byl osloven kontaktní pracovník archívu
UK s žádostí o kontrolu a převzetí.



Vyhodnocení ankety na úklid
o Anketa na úklid byla vyhodnocena. S úklidovou firmou je relativní spokojenost
a případné uvedené nedostatky budou operativně vyřešeny.



Kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí na FaF
o Fakulta je povinna provádět kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí a to 1 x ročně.
Zodpovědnost za provádění kontrol mají zaměstnanci, kteří je mají v užívání.
o Katedry budou osloveny, aby zajistily kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí
v termínu do 31. 5. 2018.
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Vícemístné auto – posouzení nákladovosti
o Oddělení IPTO zpracovalo nákladové varianty možností pronájmu vícemístného auta
a porovnání s finančním leasingem.
o Jako nejvýhodnějším bylo vyhodnoceno použití vícemístného auta v případě
krátkodobého (denního) pronájmu vozidla bez řidiče.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

