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ZÁPIS
č. 10/2018
z jednání kolegia děkana 21. května 2018

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

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


Úvod do studia pro nově přijaté studenty magisterského studijního programu Farmacie
se bude konat dne 1. 10. 2018 od 9:00 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty bakalářského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika, prezenční i kombinovaná forma studia dne 4. 9. 2018 od 9:00 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika dne 4. 9. 2018 od 11:00 hod.



Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r.2018/2019 pro bakalářské, magisterské
a navazující magisterské studium:
o 14. 6. 2018 v 9:00 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) – Farmacie,
o 14. 6. 2018 v 13:30 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) - Zdravotnická bioanalytika,
bc. studium prezenční forma,
o 12. 7. 2018 v 9:00 hod. (uchazeči přijatí po vykonání PřZK) – Farmacie,
o 3. 9. 2018 v 9:00 hod. - všichni řádně omluvení z 14. 6. 2018 a z 12. 7. 2018, příp. přijatí
po doplňovacím přijímacím řízení,
o 4. 9. 2018 v 9:00 hod. - Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterské studium,
o 4. 9. 2018 v 13:30 hod. – Zdravotnická bioanalytika, Bc. studium prezenční
a kombinovaná forma,
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o 21. 9. 2018 v 9:00 hod. - všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů
do 1. ročníku studia, příp. zápis pro doplňovací přijímací řízení, dále pro všechny řádně
omluvené studenty, kteří byli v ak.r.2017/2018 studenty fakulty a zároveň byli
od ak.r.2018/2019 opětovně přijati ke studiu.
Tyto zápisy jsou zveřejněny i na webové adrese, která je přístupná i pro uchazeče o studium
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Zapis-pro-nove-prijatestudenty/


Termíny zápisů do 2. a vyššího úseku studia pro akademický rok 2018/2019:
o od 28. 8. 2018 bude mít možnost provést zápis na studijním oddělení ten student,
který bude mít splněny podmínky pro postup do dalšího úseku studia, nebude již
za akademický rok 2017/2018 konat žádnou studijní povinnost a bude mít uzavřen
elektronický zápis na akademický rok 2018/2019,
o od 14. 8. 2018, 8.00 hodin bude mít student možnost zablokovat si termín a čas, kdy
se dostaví k zápisu na studijní oddělení fakulty. Tento termín si zablokuje ve Studijním
informačním systému (SIS) - záložka "Termíny zkoušek - přihlašování", tzv. nestudijní
akce školy dle přiloženého návodu, uvedeného na webových stránkách fakulty,
o všichni studenti jsou povinni provést zápis do dalšího úseku studia nejpozději do konce
akademického roku, tzn. do 30. 9. 2018,
o termíny zápisu pro ty, kteří budou konat zkoušku v posledním možném termínu, který
je Opatřením děkana č. 2017/4 stanoven na 21. 9. 2018, jsou stanoveny na dny 24. 9.
až 26. 9. 2018; v tyto dny by se měli dostavit pouze ti, kteří budou konat studijní
povinnost v posledním možném termínu nebo ti, kteří se nedostavili k zápisu dříve
ze závažných, zejména zdravotních důvodů.



Konání podzimních termínů SZZK v akademickém roce 2017/2018 v bakalářském
a navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika je stanoveno
na období od 10 – 14. 9. 2018.



Řádné termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2017/2018 (období pro obhajoby bylo stanoveno děkanem fakulty
od 28. 5. 2018 do 8. 6. 2018):

110
120
130

katedra biofyziky a fyzikální chemie
katedra organické a bioorganické chemie
katedra farmaceutické botaniky

05. 06. 2018
06. 06. 2018
08. 06. 2018

3
140
150
160
170
180
190
210

katedra analytické chemie
katedra biologických a lékařských věd
katedra biochemických věd
katedra farmakologie a toxikologie
katedra farmakognozie
katedra farm. chemie a farm. analýzy
katedra farmaceutické technologie

04. 06. 2018
29. 05. 2018
01. 06. 2018
01. 06. 2018
08. 06. 2018
01. 06. 2018
01. 06. 2018
07. 06. 2018

220

katedra sociální a klinické farmacie

08. 06. 2018

05. 06. 2018
30. 05. 2018
08. 06. 2018
08. 06. 2018

08. 06. 2018
13. 09. 2018

Děkan fakulty po projednání v kolegiu stanoví:


Promoce absolventů magisterského studia proběhne dne 29. června 2018 (pátek) v 9:00
hod., 10:30 hod., 12:00 hod. a ve 13:30 hod., 28. června 2018 v 9:00 hod. nebo v 15:00
hod. (čtvrtek) pouze v případě, že by promoce dne 29. června 2018 kapacitně nestačily.



Promoce absolventů rigorózního řízení proběhne dne 29. června 2018 v 15:00 hod.



Promoce absolventů bakalářského studijního programu proběhnou dne 28. června 2018
v 10:30 hod. a ve 12:00 hod.



Předpokládané termíny konání výuky 1. ročníku studijního programu Zdravotnická
bioanalytika, studijního oboru Zdravotní laborant, kombinovaná forma studia pro zimní
semestr ak.r.2018/2019 jsou plánovány na tyto dny: 05. 10. – 06. 10., 19. 10. – 20. 10.,
02. 11. – 03. 11., 09. 11. - 10. 11., 23. 11. - 24. 11., 30. 11. – 01. 12. a 14. 12. - 15. 12. 2018.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím kateder provést revizi studijních plánů studijního magisterského programu
Farmacie a bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu (bc. + Nmgr.)
pro následující akademický rok 2018/2019, připravovaných pro schválení Vědeckou radou
fakulty. U nových předmětů, které jsou plánovány k zařazení do studijního plánu
od akademického roku 2018/2019, vedoucí příslušných kateder zašlou sylaby těchto
předmětů. Termín: do 25. 5. 2018 na příslušné pány proděkany / garanty SP a v kopii
na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informaci proděkana prof. Štauda, z jednání studijní komise Akademického senátu
fakulty.
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Studium v anglickém jazyce – samoplátci


Ke dni 21. 5. 2018 bylo zatím přijato 30 samoplátců do prvního úseku studia.



Bylo zahájeno jednání o přípravě navazujícího magisterského programu Pharmaceutical
Sciences, který se bude vyučovat v anglickém jazyce, a pokud to půjde od akademického
roku 2019/2020.

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


Věda a výzkum
o Návrh Komise pro etiku ve výzkumu, kterou jsme povinni ustavit dle OR 74/2017,
ve složení: prof. Hrabálek (předseda), doc. Duintjer Tebbens, prof. Pávek, doc. Roh,
prof. Skálová, prof. Vlček a doc. Zimčík.
o Návrh

na výplatu

mimořádného

stipendia

ve výši

5 tis. Kč

pro studenty

pregraduálního studia, kteří se umístili na 2. místech jednotlivých sekcí XV. ročníku
Nadnárodní studentské vědecké konference. Konkrétně se jedná o následující
studenty: Marie Babková (biologická sekce), Pavla Audrlická (sekce farmaceutické
technologie) a Zuzana Očovská (sekce klinické a sociální farmacie). Vítězové
jednotlivých sekcí dostali stipendium 10 tis. Kč od fy Zentiva.


Soutěže
o Návrh nominace na Medaili Josefa Hlávky pro osobnosti z českých veřejných vysokých
škol jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti
pro prof. RNDr. Jaroslava Květinu, DrSc., dr. h. c.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
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o Na RUK byly odeslány návrhy následujících doktorských studijních programů v rámci
institucionální akreditace: Bioanalytické metody, Farmaceutická technologie,
Farmakognosie a nutraceutika, Klinická a sociální farmacie. Ve všech případech se
jedná o programy vyučované v českém i anglickém jazyce.


Věda a výzkum
o Výsledky zástupců FaF UK na XV. ročníku Nadnárodní studentské vědecké konference,
která proběhla 10. 5. 2018 v sídle společnosti Zentiva, k. s. v Praze:


v biologické sekci získala 1. místo Monika Steklá, název práce: „In vitro evaluation
of the photodynamic activity of novel amphiphilic (aza)phthalocyanines“; školitel:
RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.; 2. místo získala Marie Babková, název práce:
„Studying the impact of the circadian rhythm regulation on the hypothalamic
metabolic pathways“; školitel doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.,
a prof. Dr. Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas;



v chemické sekci obsadil Martin Juhaščik 1. místo, název práce: „Synthesis
of ceramides with deuterated sphingosine chains“; školitel: prof. PharmDr.
Kateřina Vávrová, Ph.D.;



v sekci farmaceutické technologie získala 1. místo Jana Brokešová, název práce:
„From sugar to film coated tablets - a modernization of production technology“;
školitel: Ing. Zdenka Mrvová; 2. místo obsadila Pavla Audrlická, název práce:
„Cholesterol in human skin barrier: permeability and biophysics“; školitel:
Mgr. Monika Kopečná a prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.



v sekci klinické a sociální farmacie 1. místo obsadil Petr Domecký., název práce:
„Analysis of antibiotic administration in prophylaxis“; školitel: PharmDr. Josef
Malý, Ph.D., a PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D.; 2. místo získala Zuzana
Očovská, název práce: „Analysis of drug-related problems potentially leading
to hospitalization among geriatric patients“; školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.,
a PharmDr. Martina Maříková.

Vedení fakulty gratuluje oceněným studentům a vyslovuje poděkování všem aktivním
účastníkům a jejich školitelům. Ocenění studenti budou pozváni na zasedání Vědecké
rady FaF UK 12. 6. 2018, kde jim bude předán drobný věcný dar jako poděkování
fakulty za vzornou reprezentaci.
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o Informace ze setkání proděkanů pro vědu k vnitřnímu hodnocení vědy na UK, jehož se
dne 15. 5. 2018 na RUK zúčastnil doc. Roh.
o Informace ze setkání fakultních koordinátorů pro „Nastavení strategického řízení
výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“, jehož
se dne 15. 5. 2018 na RUK v zastoupení za prof. Solicha zúčastnil doc. Roh.


Granty a projekty
o Výše finančních prostředků poskytnutých FaF UK na realizaci programu PROGRES Q42
v roce 2018 činí 54,395 mil. Kč. Dále je FaF UK poskytnuta bonifikace za mezinárodní
spolupráci v rámci programu Q42 ve výši 189,8 tis. Kč. Bonifikace programu je součástí
rozpočtu programu. Plánovaný nákup přístroje TLC-MS v ceně 2,5 mil. Kč bez DPH byl
odsouhlasen vedením UK bez výhrad.
o Informaci o vyhlášení nové veřejné soutěže AZV ČR: VES 2019 Ministerstva
zdravotnictví byla zveřejněna na fakultním intranetu. Termín podání přihlášek je
do 29. 6. 2018. Termín odevzdání návrhů projektů ke kontrole na Vědecké oddělení
byl stanoven do 15. 6. 2018. V případě nákupu investice či kofinancování projektu je
nutno podat žádost tajemnici fakulty do 13. 6. 2018.



Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže „Česká hlava“, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka přihlášek na VO pro všechny kategorie je 30. 5. 2018.
o Informaci o vyhlášení soutěže „Baillet Latour Health Prize“ vyhlašované v oblasti
biomedicínského výzkumu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek
na VO je do 30. 6. 2018.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Zpracována a odeslána závěrečná zpráva ohledně vyúčtování daru TEVA 2017.



Vědecko-technická redakce – prezentace vědeckých objevů, výzkumů a poznatků
ve vysílání Českého rozhlasu – FaF UK má zájem, spolupráce již domluvena, kontakty
k dispozici na Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů.



DNS RUK – je možné využít DNS RUK pro objednávání propagačních předmětů. Zašleme
co, kolik, logo, barvu atd., poté sehnání dodavatele – celý proces trvá cca měsíc a půl z RUK jsou již objednány vzorky propagačních předmětů k výběru.



KOMS 2018 – sponzorem projektu KOMS se stala také společnost Walmark.



Veletrhy na Slovensku – FaF UK se bude účastnit veletrhů vzdělávání v Nitře a Bratislavě
(září, říjen), o spolupráci požádáni Dr. Jenčo a Kováčik.

Oblast mezinárodních vztahů


3rd ASEF Young Leaders Summit on "Ethical Leadership", 15-19 Oct 2018, Brussels,
zveřejněno na intranetu 3. 5. 2018.



Nabídka kurzů doktorského studia z partnerské univerzity v Janově, zveřejněno
na intranetu 3. 5. 2018.



4EU Initiatives - Varšavská univerzita. Informace prorektora Varšavské univerzity pro vědu
a zahraniční vztahy prof. Macieje Duszczyka týkající se letní školy na Varšavské univerzitě,
zveřejněno na intranetu 14. 5. 2018.



Informace z průběhu 26. konference EAFP, Parma, IT, 16. až 18. května 2018 –
prof. Doležal.
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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 2.


Dne 11. 5. 2018 obdrženy námitky proti vyloučení uchazeče.



Dne 16. 5. 2018 odesláno Rozhodnutí o námitkách.



Do 26. 5. 2018 běží lhůta pro podání návrhu na ÚOHS.

o Dne 10. 5. 2018 byl zaslán Okresním soudem v Trutnově platební rozkaz ATIPu.
o Dne 15. 5. 2018 proběhlo jednání na MŠMT:


podání informací ohledně aktuálního stavu VZ na Projektovou dokumentaci,



termíny výzev (vyhlášení polovina listopadu),



komunikace s JASPERS (zapracování připomínek + práce na dalších kapitolách),



úprava dotazníku k ESF projektům.

o Dne 17. 5. 2018 proběhlo jednání s RUK (Ing. Stuchlíková, ThLic. Šimůnek,
JUDr. Klusoňová) ohledně koeficientu DPH.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o V realizaci jsou 2 veřejné zakázky: CO2 inkubátor a Audiovizuální technika.
o Probíhá příprava veřejné zakázky na dodávku kapalinového preparativního
chromatografu.
o Dne 15. 5. 2018 podána žádost o podstatnou změnu – přesun finančních prostředků
(úspor z proběhnuvších veřejných zakázek) na nákup přístroje xCELLigence.



ESF – OP VVV
o Proběhne výměna na postu projektový manažer z důvodu odchodu Mgr. Zmeškalové
na MD/RD. Od 1. 6. 2018 bude novou projektovou manažerkou Ing. Illichová.
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ERDF – OP VVV
o Vypořádání připomínek a doplnění požadovaných dokumentů MŠMT k VZ FaF UK –
Aktivní prvky.
o Vypořádání připomínek a doplnění požadovaných dokumentů MŠMT k VZ FaF UK –
Centrální řešení zabezpečení sítě – Firewall.
o VZ FaF UK – Obnova IT infrastruktury odeslána na MŠMT k interim kontrole
před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.
o VZ FaF UK – Audiovizuální technika odeslána na MŠMT k interim kontrole
před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Vypsáno výběrové řízení na pozici 3-FAF-KFT 3-6 měsíční stáž na výzkumném
pracovišti - FHNW University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland,
School of Life Sciences, Institute for Pharma Technology, Muttenz/Basel, Switzerland.
o Proběhla výměna na postu projektový manažer z důvodu odchodu Mgr. Zmeškalové
na MD/RD. Nová projektová manažerka je Ing. Dušková.



STARSS – OP VVV
o Probíhá proces ex-post kontrol zadaných veřejných zakázek ŘO OP VVV – průběžné
vypořádání žádostí o objasnění/doplnění.
o Dne 17. 4. 2018 vyhlášena veřejná zakázka s názvem Tandemový hmotnostní
spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou.
o Dne 14. 5. 2018 odeslána Výzva k podání nabídek s názvem Odborná akce mimo FaF
UK pro projekt STARSS.
o Dne 17. 4. 2018 vyhlášeny další dílčí výzvy v rámci DNS (VZ laboratorní materiál,
lab. přístroje).
o FaF UK obdržela Návrh zprávy o auditu operace projektu STARSS, termín pro zaslání
stanoviska příjemce 10 kalendářních dní. Na základě provedeného auditu operace
2. ŽoP/1.ZoR bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.
Předmětem auditu byly veškeré položky 2. ŽoP, tj. 100 % auditovaných výdajů. Bylo
identifikováno pouze jedno zjištění formálního charakteru bez finanční opravy.
o Probíhá příprava mezinárodního sympozia FA&CE 2018 (25. – 27. 6. 2018) a odborné
akce STARSS (10. – 12. 6. 218).
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Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o Probíhá proces výběru nenominovaných členů týmu EFSA na pozice Junior researcher
/ Senior researcher, postdoků a technických pracovníků.
o Na FaF v HK byli zaměstnáni 2 excelentní zahraniční pracovníci, prof. Richardson,
Austrálie a prof. Scherman, Francie.
o Byla ukončena veřejná zakázka na velkoplošný reklamní panel dle Pravidel OP VVV,
instalace panelu proběhne do 31. 5. 2018.
o Veřejná zakázka s názvem Konference I. pro projekt EFSA byla zadána. Vítězným
dodavatelem je MATRIX HOTELS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou (Studánka). Konference
proběhne v termínu 18. – 19. 9. 2018.
o V přípravě jsou 4 veřejné zakázky:


Pro výzkumný program 1 Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji
léčiv a nutraceutik bude pořízen cytometr se sotrem pro práci v aseptickém
prostředí (s laminárním boxem Class II), digitální PCR cyklér a přístroj na měření
velikosti částic pro experimentální použití.



Pro výzkumný program 2 Strukturní obměny jako nástroj zvýšení bezpečnosti léčiv
bude pořízen NMR spektrometr o min. 600 MHz.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. Rychlovýzva“)
o Právní akt by měl být podepsán do konce května 2018.
o Probíhá realizace 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. – Podepsána smlouva.



Dne 1. 3. 2018 vyhlášena VZ s názvem Dodávka IT techniky pro FaF UK. Vítězným
dodavatelem je AutoCont. Zakázka je před podpisem smlouvy.



Dodávka Multidetekčního readeru. Vítězný dodavatel je BioTech a.s. Zakázka je
před podpisem smlouvy.



Dodávka přístrojového vybavení. Předpokládaný termín vyhlášení do 31. 5. 2018.



Dodávka

spektrofotometrů.

do 22. 6. 2018.

Vyhlášeno

–

termín

pro

podání

nabídky
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Dodávka vah. Vyhlášeno – termín pro podání nabídky do 5. 6. 2018.



Dodávka dvou mikroskopů. Vyhlášeno – termín pro podání nabídek do 28. 5. 2018.



Dodávka pipet. Předpokládaný termín vyhlášení do 31. 5. 2018.



Dodávka vakuového manifoldu pro SPE a přenosného zdroje vakua. Vítězný
dodavatel Aleš Umlauf, probíhá kontrola nabídky.



Dodávka dvou thermocyklerů. Vyhlášeno – termín podání nabídky do 25. 5. 2018.



Dodávka spirometru. Vyhlášeno – termín pro podání nabídek do 22. 6. 2018.



Dodávka vybavení – přenosný ponorný chladič. Vyhlášeno – termín pro podání
nabídek do 14. 6. 2018.



Dodávka vybavení – ATR krystaly. Vyhlášeno – termín pro podání nabídek
do 14. 6. 2018.



Dodávka plynového chromatografu. Vyhlášeno – termín pro podání nabídky
do 22. 5. 2018.



Dodávka UV zdroje pro detekci chromatogramů. Vyhlášeno – termín pro podání
nabídek do 14. 6. 2018.



Dodávka sportovního vybavení pro FaF a LF v Hradci Králové. Vyhlášeno – termín
pro podání nabídek do 19. 6. 2018.



Dodávka audio video vybavení pro FaF a LF v Hradci Králové. Vyhlášeno – termín
pro podání nabídek do 19. 6. 2018.



Stavební práce – oprava skleníku léčivých rostlin. Vyhlášeno – termín pro podání
nabídek do 31. 5. 2018.



Příprava VZMR na TDS a BOZP ke stavbě na skleníky. Plánovaný termín vyhlášení
21. 5. 2018.



InoMed – ITI – OP VVV
o Probíhají projektová jednání s partnery ohledně podoby studie proveditelnosti,
konkretizace výzkumných záměrů včetně personálního obsazení, v souladu s koncepcí
většího propojení na úrovni jednotlivých týmů realizujících výzkumné záměry.
o Projektový záměr bude předložen do výzvy nositele ITI dne 21. 5. 2018.
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o Projekt bude následně předložen do výzvy MŠMT – OP VVV – Předaplikační výzkum,
která je již vyhlášena a bude uzavřena 17. 7. 2018.
o Proběhla výměna na postu projektový manažer z důvodu odchodu Mgr. Zmeškalové
na MD/RD. Nový projektový manažer je Ing. Maur.


DS Fafík I. – OP Z
o FaF UK obdržela poslední zálohovou platbu. Konec projektu Fafík I. k 31. 8. 2018.



DS Fafík II. – OP Z
o Dne 18. 4. 2018 byl FaF UK v HK odeslán souhlas poskytovateli dotace s vydáním
Právního aktu.
o Projekt je ve stavu příprava právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.



IP 2016-2018
o Byla vytvořena interní čísla k projektům IP části B) Vnitřní soutěž a řešitelé byli
informováni o možnosti zahájení čerpání finančních prostředků.



Národní centrum kompetence Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie –
TA ČR
o Cílem projektu, do kterého se FaF UK zapojí, je integrovat terapeutické a diagnostické
modality v oblasti personalizované medicíny.
o Termín pro podání žádosti o dotaci/soutěžní lhůta TA ČR je stanoven do 31. 5. 2018.
o V procesu je příprava smlouvy o ustanovení národního centra, a další relevantní
přílohy žádosti o dotaci.

13

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení
o Změna člena komise výběrového řízení do funkce vedoucí/ho Oddělení odborné
jazykové přípravy, které se uskuteční dne 28. 5. 2018. Místo PhDr. Zděnky Kudláčkové,
Ph.D., bude v komisi doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (místopředseda
Akademického senátu).
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmaceutické
botaniky se uskuteční dne 27. 6. 2018 v 14:30 hod ve velké zasedací místnosti
děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
Katedra

předseda

farmaceutické prof. RNDr. Petr
botaniky

Solich, CSc.

AS FaF
prof.

doc. PharmDr.

doc. Ing. Lucie

PharmDr. Anna

PharmDr.

Jaroslav Roh,

Cahlíková, Ph.D.

Hošťálková,

František

Ph.D.

Ph.D.

Štaud, Ph.D.

o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry sociální
a klinické farmacie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných
internetových stránkách fakulty a na úřední desce.
o Na pozici knihovníka/ce SVKI byla vybrána Mgr. Jana Vítová.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Narovnání vlastnických vztahů v Třebši
o Statutární město Hradec Králové žádá o narovnání vlastnických vztahů v Třebši.
Univerzita Karlova a Statutární město Hradec Králové jsou společnými vlastníky
pozemku p. č. 166/11 v k. ú. Třebeš o výměře 1007 m2 vedený jako lesní pozemek.
Statutární město Hradec Králové má zájem vykoupit od Univerzity Karlovy podíl
pozemku.
o Se Statutárním městem Hradec Králové proběhne jednání o možné směně za pozemky
budoucího Kampusu.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků z 10. 5. 2018
o Analyzují se a klíčují dokumenty k přijímacímu řízení na SISu, integraci ESS se SIS, první
pilotní dokument bude spuštěn na přelomu května a června letošního roku.
o Paní kvestorka zdůraznila požadavek pracovat v režimu spisové služby, pokud je
k dispozici.
o Veřejná zakázka na ekonomický informační systém byla opět zrušena. Nyní probíhají
práce na úpravě zadávací dokumentace tak, aby nedošlo ke zpochybnění ze strany
stěžovatele.
o Od poloviny září platí nové nařízení EU o elektronické identifikaci a důvěryhodných
službách pro elektronické transakce (eIDAS, v ČR zákon č. 297/2016 Sb.). V praxi to
znamená opatřit každý oficiální dokument odesílaný z UK podpisem s kvalifikovanou
certifikační autoritou.
o Jako náhrada psané podpisové knihy docházky zvažuje UK elektronickou evidenci
pracovní doby se zohledněním salda pracovní doby, lékaře, dovolených. Paní
kvestorka připomněla, že za evidenci docházky jsou plně odpovědní příslušní vedoucí
pracovníci.
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GDPR
o Dne 15. 5. 2018 se dr. Koula, Mgr. Matějka a dr. Župčanová zúčastnili setkání pracovní
skupiny GDPR, které se konalo na RUK. Řešily se dvě základní oblasti.
o 1: Jaké praktické dopady bude mít nové Opatření rektora „Zásady a pravidla ochrany
osobních údajů“? Aktuální závěr:


Do 25. 5. 2018 musí děkan jmenovat kontaktní osobu za fakultu a nahlásit ji
Pověřenci pro ochranu osobních údajů (jím byl jmenován Mgr. Jan Jindra). Tato
kontaktní osoba by měla zajišťovat výhradně komunikaci mezi fakultou a RUK
ve věcech GDPR. Za fakultu bude kontaktní osobou dr. Koula.



Bude třeba podle všeho zajistit, aby pracovníci podílející se na zpracování osobních
údajů byli zavázáni závazkem mlčenlivosti. Je doporučeno, aby se řešilo cestou
doplnění do pracovních smluv, vzor závazku mlčenlivosti je přílohou Opatření
rektora. K tomuto budou dodána finální doporučení.

o 2: Co se bude dít po 25. 5. 2018?


Fakulta nebude řešit sama případné stížnosti či dotazy subjektů údajů, vždy je
bude předávat Pověřenci pro ochranu osobních údajů. Ten si pak případně vyžádá
součinnost osob fakulty zodpovědných za konkrétní agendu, tyto osoby byly
jmenovitě uvedeny do analýz agend fakulty (za FaF byla analýza předána
30. 4. 2018).
Postupně budou uvolňovány vzory vybraných dokumentů – v první vlně formuláře
pro nově nastupující studenty a podklady pro revize pracovních smluv.



Bude třeba nově vytvářet dokumenty s udělováním souhlasu s využíváním
osobních údajů pro speciální případy (např. pro účely následného oslovování
účastníků konferencí, využíváním fotografií v případě, že nejsou reportážního
charakteru, …). Vzory budou dodány.



V ČR zatím nejsou vydány odpovídající výklady evropské směrnice.

o Informativně další doporučení.


Pro uchovávání osobních údajů není možné nepoužívat neplacená cloudová
úložiště. Tedy nelze např. Google, naopak fakultní Microsoft Sharepoint nebo
Microsfot One Drive vyhovují evropským zákonům.
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E-mail je celkově považován za problematickou technologii. K omezení rizik by
měly sloužit tyto zásady: používat pouze pracovní e-mail, nepoužívat e-mailovou
schránku jako archív dokumentů s osobními daty. Optimálně také zakázat
automatické přeposílání e-mailů – možnosti budou řešeny s CIT.

o SprO po ujasnění připraví základní informační školení GDPR pro pracovníky fakulty,
kteří přicházejí do styku s osobními údaji.


Opatření děkana – Docházka
o Paní Vychytilová a dr. Koula se zúčastnili prezentace systému docházkového systému
Aktion na LFHK pro pracovníky ÚVT LFHK. Program je moderní a na vysoké úrovni,
LFHK jej nasazuje, podle všeho by mohl splňovat i požadavky FaF s tím, že případné
speciality by bylo možné případně dovyvinout.
o Bude domluven termín pro prezentaci systému na naší fakultě pro vedení a úzkou
skupinu řešitelů.



Organizační řád
o Návrh Organizačního řádu předán katedrám k posouzení s termínem 25. 5. 2018.



Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
o Kolegiu děkana předán dokument pro revizi obsahové části. Po té bude výroční zpráva
předána k projednání AS.



Veřejné zakázky
o DNS


DNS na nákup chemikálií – nové skladové položky.



Nyní probíhá příprava skladu chemikálií po likvidaci nepotřebného zboží.
Předpokládané vyhlášení veřejné zakázky na nové chemikálie – červen 2018.



DNS na nákup spotřebního laboratorního materiálu – nové skladové položky.



Nyní probíhá posouzení a vyhodnocení požadavků obdržených z kateder, jaké
zboží bude odebíráno přes sklad. Předpokládané vyhlášení veřejné zakázky –
červen 2018.

o V přípravě
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VZ malého rozsahu: Úklidové služby. Se současným dodavatelem končí smlouva
ke dni 31. 8. 2018. VZ je v přípravě, plánované vyhlášení začátek června.



Registrace akce „ UK – FaF HK – Zámostí, nákup pozemků“
o MŠMT zaregistrovalo akci „UK – FaF – Zámostí, nákup pozemků“ v programu 133321
– Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.
o Na RUK byla zaslána žádost o zajištění Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK –
FaF – Zámostí, nákup pozemků“.
o Lze předpokládat, že poskytnutí dotace a tím i nákup pozemků v Zámostí proběhne
v roce 2018.



Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „ UK – FaF HK – Rekonstrukce BZLR“
o Na akci „ UK – FaF HK – Rekonstrukce BZLR“ jsme obdrželi z MŠMT Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
o Na RUK byla zaslána žádost o uvolnění finančních prostředků ZLR.
o Smlouva o dílo je podepsána a od 1. 6. 2018 bude zahájena realizace akce.

Zápis sestavila Gabriela Opltová.
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek.

