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ZÁPIS
č. 11/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 5. června 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, prof. Pour, prof. Wsól,
prof. Vlček, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, doc. Trejtnar, PharmDr. Mužíková,
doc. Duintjer Tebbens, PharmDr. Siatka, doc. Kučera, Mgr. Bezouška, Ing. Rudišar,
Mgr. Valášková, Ing. Chlebková
Hosté: pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, Ing. Polanský, RNDr. Koula,
Ing. Hubáček, pí Opltová

Omluveni:
prof. Štaud, prof. Hrabálek, Ing. Vlčková, doc. Šklubalová, PhDr. Kudláčková,
Mgr. Katerová, pí Voříšková

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


Na magisterských promocích dne 29. 6. 2018 (9:00 hod., 10:30 hod., 12:00 hod.
a 13:30 hod.) a na rigorózní promoci (15:00 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 22. 6. 2018.
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Na bakalářských promocích dne 28. 6. 2018 (ve 12:00 hod.) se zúčastní vyučující, podílející
se na výuce bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.



Nahlášení podzimních termínů obhajob bakalářských a diplomových prací. Termín
předání na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz nejpozději do 14. 6. 2018. Důvod:
termíny konání SZZK, nebo její části, musí být zveřejněny na úřední desce fakulty
v zákonné lhůtě.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Dopis čj. MZDR 5824/2018-6/ONP ze dne 30. 5. 2018 – povolení k oprávnění absolventů
bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (v prezenční
a kombinované formě studia) k výkonu regulovaného zdravotnického povolání zdravotní
laborant. Tento dopis je postoupen na UK k institucionální akreditaci.



Dopis čj. MZDR 21693/2018-4/VLP ze dne 28. 5. 2018 – povolení k oprávnění absolventů
magisterského studijního programu FARMACIE/PHARMACY (v prezenční a kombinované
formě studia) k výkonu regulovaného zdravotnického povolání farmaceut. Tento dopis je
postoupen na UK k institucionální akreditaci.



Metodický pokyn OSZS UK „Průběh A ORGANIZACE odvolacího řízení ve věci přijetí
ke studiu v akademickém roce 2018/2019“.



Termín zasedání ve věci odvolání uchazečů proti rozhodnutí děkana v přijímacím řízení
na UK je stanoven pro naši fakultu na den 23. 8. 2018 od 11:00 hod., termín předání
materiálů nejpozději 10. 8. 2018.



Studentům, kteří budou zpracovávat v rámci programu ERASMUS diplomovou práci
v zahraničí v následujícím akademickém roce 2018/2019, je možno udělit zápočet
za Vypracování diplomové práce I za letní semestr 4. úseku studia akademického roku
2017/2018 ve výši 10 kreditů na základě podkladu o zařazení studenta na tento program.
Důvod: diplomová práce bude zpracovávána po výjezdu studentů do zahraničí.

Studium v anglickém jazyce – samoplátci


V současné době bylo přijato ke studiu do prvního úseku studijního programu Farmacie
53 samoplátců, z toho 6 studentů, kteří budou pravděpodobně opakovaně přijatí.
Přijímání studentů stále pokračuje tak, abychom vytvořili 2 skupiny nových studentů.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Opatření děkana č. 7/2018, nahrazujícího Opatření děkana č. 2010/5, „Zásady
pro udělování stipendia za publikační činnost“.
o Opatření děkana č. 8/2018 „Stanovení výše stipendia za úspěšné ukončení studia
ve standardní době“.



Věda a výzkum
o Program Vědecké rady FaF UK dne 12. 6. 2018.
o Návrh nominací vždy dvou kandidátů na členy oborové rady GA UK do následujících
sekcí:


sekce přírodních věd ve skupině B – Chemie (místo doc. Pospíšilové) – kandidáty
jsou: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. a PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.



sekce přírodních věd ve skupině B – Biologie (místo dr. Jílka) – kandidáty jsou:
PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. a PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.

o Žádost o příspěvek z programu PROGRES na podporu přednášky:


dr. Novotné na konferenci „15th Euro-Global Summit on Toxicology and Applied
Pharmacology“ v Berlíně, plánované na 2. 7. 2018, ve výši 10 tis. Kč.



Ing. Karabanovich na konferenci „10th World Congress on Medicinal Chemistry
and Drug Design“ v Barceloně, plánované na 14. 6. 2018, ve výši 10 tis. Kč.

o Žádost o příspěvek z programu internacionalizace (ukazatel D) na podporu výjezdu:


prof. Solicha, dr. Šnejdrové a Mgr. Khalikové ve dnech 15. – 20. 4. 2018
na Belgorod State University, Rusko ve výši 54 142,34 Kč.



Mgr. Skalické na letní školu „Zurich Image And Data Analysis“, konanou ve dnech
19. – 24. 6. 2018 v Curychu, ve výši 15 tis. Kč.



Soutěže
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o Návrh nominací na Cenu Nadačního fondu Česká hlava, cenu Doktorandus za přírodní
vědy pro kandidáty RNDr. Barboru Červinkovou, Ph.D. a PharmDr. Lukáše Lochmana,
Ph.D. Termín pro odevzdání návrhů na RUK je do 14. 6. 2018.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace ze schůzky proděkana pro doktorské studium doc. Roha s doktorandy,
konané dne 30. 5. 2018.
o Zápis studentů do 1. ročníku doktorského studia proběhne v zasedací místnosti
děkanátu FaF dne 1. 10. 2018 od 8 hod.



Věda a výzkum
o Informace

ze setkání

k hodnocení

vědy

na UK

a projektu

MEPHARED 2,

uskutečněného na FaF UK dne 29. 5. 2018.


Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže GA ČR na podporu grantových projektů
excelence v základním výzkumu EXPRO, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka
soutěže je 28. 6. 2018, termín pro dodání návrhů ke kontrole na VO je do 18. 6. 2018.



Soutěže
o Informaci o vyhlášení 25. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu za nejlepší studentskou
práci, zpracovanou v akademickém roce 2017/2018 a obhájenou do 30. 9. 2018.
Uzávěrka přihlášek na VO je do 30. 6. 2018.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Veletrhy na Slovensku – FaF UK potvrdila účast na veletrzích v Nitře a Bratislavě,
plánováno na září, říjen - osloveni Mgr. Jenčo a Dr. Kováčik – přislíbena pomoc
a spolupráce.



Festival vědy – 5. září 2018, FaF UK se bude účastnit, oslovena Mgr. Veronika Pilařová,
Ph.D.



Juniorská univerzita – doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., název Fotodynamická terapie
aneb „Posviťme si na nádory“, domluvený termín 5. 11. 2018.



Inzerce v časopise „Kam po maturitě“ v zářijovém čísle.



Je plánována schůzka zástupců společnosti Mladých lékárníků s vedením fakulty –
organizace a náplň praxí.



Propagační předměty – nové propagační předměty – ve fázi příprav.

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.



Plošný screening spolupráce fakult se strategickými partnery UK, seznam partnerů bude
zveřejněn na webových stránkách fakulty.
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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 25. 5. 2018 byl podán návrh na ÚOHS (stěžovatel ATIP) a zahájeno správní
řízení.



Dne 4. 6. 2018 byl zaslán na ÚOHS spis a vyjádření k návrhu.

o Dne 18. 5. 2018 proběhlo jednání děkanů obou fakult a Ing. Mgr. Jungové
s primátorem mHK a hlavním architektem Ing. arch. Brůnou – žádost o stanovisko
k rozporu s ÚPmHK.
o Dne 22. 5. 2018 proběhlo jednání děkanů obou fakult a Ing. Mgr. Jungové
s hejtmanem KHK a vedoucím SO Ing. Pacákem – žádost o stanovisko k rozporu
s ÚPmHK.
o Dne 25. 5. 2018 byla děkanem FaF UK podepsána Dohoda o půjčce na přípravné výdaje
M2, která byla následně odeslána na RUK k podpisu paní kvestorky.
o Dne 29. 5. 2018 proběhla rada Progresu, kde byli zúčastnění informováni o sběru
návrhů na pořízení přístrojů pro projekt M2 i Strategický plán rozvoje (SPR).
o Vedení obou fakult byly předloženy návrhy záměrů realizace ESF projektů
komplementárních k M2. Budou následovat jednání s příslušnými garanty ESF
projektů.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Veřejná zakázka: FaF UK – Audiovizuální technika, uzavřena smlouva, dodavatel AV
MEDIA, a.s.
o Veřejná zakázka: CO2 inkubátor, ve fázi hodnocení nabídek.
o Probíhá příprava veřejné zakázky na dodávku kapalinového preparativního
chromatografu.



ERDF – OP VVV
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o Veřejná zakázka: FaF UK – Obnova IT infrastruktury, uzavřena smlouva, dodavatel
AutoCont CZ a.s.
o Veřejná zakázka: FaF UK – Audiovizuální technika, uzavřena smlouva, dodavatel AV
MEDIA a.s.


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.



STARSS – OP VVV
o Audit MF ČR – FaF UK akceptovala návrh Zprávy o auditu operace projektu STARSS.
Na základě provedeného auditu operace 2. ŽoP/1. ZoR bylo ověřeno, že všechny
auditované certifikované výdaje jsou způsobilé ve 100% výši a nebylo identifikováno
žádné závažné zjištění s finančním dopadem. Poděkování patří všem zúčastněným,
kteří při auditu MF ČR spolupracovali.
o Veřejná zakázka: Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu
ve spojení s kapilární elektroforézou, 1 nabídka HPST, s.r.o., ve fázi kontroly.
o Veřejná zakázka: Sequential injection chromatography II, 1 nabídka FIAlab
instruments, před podpisem smlouvy.
o Dne 17. 5. 2018 vyhlášeny dílčí výzvy v rámci DNS, 28. 5. 2018 otevírání nabídek (VZ
laboratorní materiál a laboratorní přístroje).
o Dodány a nainstalovány přístroje Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů
a enzymů; Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné
a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinou chromatografií.
o Probíhá příprava mezinárodního sympozia FA&CE 2018 (25. – 27. 6. 2018) a odborné
akce STARSS (10. – 12. 6. 2018).



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 V přípravě jsou 4 veřejné zakázky:
o Pro VP1 Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik:
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Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí,



digitální PCR cyklér,



přístroj na měření velikosti částic pro experimentální použití.

o Pro VP2 Strukturní obměny jako nástroj zvýšení bezpečnosti léčiv:


NMR spektrometr o min. 600 MHz.

o Dne 30. – 31. 5. 2018 proběhl na FaF v HK, v Zahradě léčivých rostlin, 11th European
Placental Perfusion Workshop, částečně spolufinancovaný z projektu EFSA-CDN.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ze strany MŠMT vydáno ke dni 31. 5. 2018.
o Probíhá realizace veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry, které se
postupně vyhlašují v rámci zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci
Králové.



InoMed – ITI – OP VVV
o Žádost o podporu bude na MŠMT předložena do 17. 7. 2018.
o Probíhají finální jednání s partnery zapojenými do projektu (LF HK, FN HK).
o Celkové výdaje projektu cca 104 mil. Kč.
o Dne 21. 5. 2018 byl nositeli ITI předložen finální projektový záměr, který je v souladu
se Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace a Strategií RIS3 Královéhradeckého
kraje.
o Dne 7. 6. 2018 bude na MMHK prezentován projektový záměr na pracovní skupině ITI.



Národní centrum kompetence Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie
– TA ČR
o Žádost o dotaci do TA ČR byla předložena dne 30. 5. 2018.
o Hlavní řešitel, žadatel je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
o Projekt má celkem 14 partnerů.
o Hlavní řešitel za FaF UK v HK je prof. Pávek.



Zápis z Komise výpočetní techniky
o Na webových stránkách FaF UK v HK je k dispozici zápis z Komise výpočetní techniky
ze dne 29. 5. 2018, odkaz zde:
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https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/8cd16cc0-9c28-4c9b-a3fa70d0fb34cdad/KVT29052018zapis.aspx?disposition=attachment

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Ostatní
o Změna zástupkyně vedoucí Oddělení odborné jazykové přípravy. Po dobu dlouhodobé
nepřítomnosti Mgr. Ilony Havlíčkové bude výše uvedenou funkci vykonávat
Mgr. Renáta Divišová.



Výběrové řízení
o Na pozici lektora/lektorky Katedry tělesné výchovy – společného pracoviště FaF UK
a LF HK byla vybrána Mgr. Kateřina Mahlerová.
o Do funkce vedoucí/vedoucího Oddělení odborné jazykové přípravy bude ustanovena
Mgr. Zuzana Katerová.
o Na 2 pozice akademických pracovníků/nic Katedry biofyziky a fyzikální chemie byly
vybrány Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. a Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D.
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/pracovnice Katedry sociální
a klinické farmacie se uskuteční dne 27. 6. 2018 v 12:30 hod ve velké zasedací
místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:

Katedra

předseda

AS FaF

sociální a klinické

prof. RNDr. Petr

prof.

doc.

prof.

PharmDr.

farmacie

Solich, CSc.

PharmDr.

PharmDr.

RNDr. Jiří

Josef

František

Jaroslav

Vlček,

Malý,

Štaud, Ph.D.

Roh, Ph.D.

CSc.

Ph.D.

o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/referentky Vědeckého oddělení.
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/referentky Oddělení vnějších
a mezinárodních vztahů.
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o Vypsání výběrového řízení na pozici manažera/manažerky veřejných zakázek
Správního oddělení.
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí střediska Dětské skupiny.

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


Opatření děkana č. 10/2018 Organizační řád



Opatření děkana č. 9/2018 Pravidla jednotného vizuálního stylu
o Podle vzoru opatření rektora č. 31/2016 a v návaznosti na něj byla ve formě opatření
děkana zpracována pravidla jednotného vizuálního stylu FaF. Přílohou opatření je již
dříve zpracovaný Grafický manuál jednotného vizuálního stylu, který se touto cestou
oficiálně zpropaguje.

o Veškeré záležitosti spojené s jednotným vizuálním stylem fakulty (pravidla, loga, šablony
a vzory dokumentů, vizitky, podpisy do e-mailu, šablona PowerPoint prezentace)
pro uživatele budou dostupné na intranetu fakulty na jednom místě.



Výroční zpráva o činnosti za rok 2018
o Výroční zpráva o činnosti bude předložena ve stávající podobě Akademickému senátu
FaF ke schválení na červnovém zasedání.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Zpráva o práci s nervově paralytickými látkami na fakultě
o Na základě žádosti byla zaslána Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (Odboru
pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení) zpráva o práci s nervově
paralytickými látkami na fakultě. Vyjádření bylo negativní, veškeré publikované práce
byly ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.



Evidence pracovní doby
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o Evidence pracovní doby - AKTION Docházka
Dne 29. 5. 2018 proběhla prezentace docházkového systému Aktion pracovníkem
firmy MC Systems.
o V současné době se systém nasazuje na dvou pracovištích UK (LFHK, Ústřední
knihovna), další dvě pracoviště požádala o implementaci (1LF, FHS), má ambici stát se
centrálním celouniverzitním projektem.
o Doporučení je proto implementovat tento systém a to tak, že v úvodní fázi se systém
nasadí na vybraná pracoviště, po ověření funkcionality a nabytí zkušeností a následně
by se rozšířil na pracoviště další.
o V rámci

implementace

bude

třeba

nastavit

řadu

vnitřních

metodických

a organizačních pravidel.
o Opatření děkana k evidenci pracovní doby bude dopracováno po vyjasnění všech
souvislostí, které by mohly vyplynout z případné implementace aplikace evidence
pracovní doby.


GDPR
o Bude zorganizováno školení pro vedoucí pracovníky s tématikou seznámení s principy
GDPR. Pro vedoucí a zástupce vedoucích kateder a dalších oddělení se bude konat
prozatím ve dvou termínech: 18. a 19. 6. 2018. Další školení s mírně odlišným
zaměřením bude zorganizováno pro vedoucí oddělení děkanátu a postupně pro další
pracovníky děkanátu přicházejícími do styku s osobními údaji. Termíny budou teprve
stanoveny. Na školeních bude předložena prezenční listina, bude vyžadován podpis
účastníka, listina bude založena. Účast na školení bude povinná.
o Podle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů UK, Mgr. Jindry, byly již
provedeny změny v e-mailovém disclaimeru fakulty a připojen informační odkaz
na webu fakulty.



Spisová služba
o Celková nespokojenost koordinátora pro spisovou službu RUK s postupem
odstraňování chyb a vývojem aplikace ESSS vyústila v rozhodnutí uplatnit na firmě
DERS smluvní pokutu a to počínaje dnem 31. 5. 2018.



Smlouvy s fotografem
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Byla uzavřena „Smlouva o dílo a poskytnutí licence – fotografie do Výroční zprávy“
s fotografem panem Martinem Veselým.
Pro další spolupráci bude uzavřena rámcová smlouva na zhotovení a dodání dalších
fotografií dle potřeb FaF.


Ovzduší na kampusu UK
o Zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje (dále KHS)
uskutečnila dne 22. května 2018 místní šetření za účelem kontroly účinnosti opatření
realizovaných pro zmírnění pachové zátěže na Kampusu UK. Podnětem k šetření byly
stížnosti na přetrvávající stav a písemná zpráva z Kliniky nemoci z povolání FN HK,
která na nepříznivou situaci rovněž upozorňovala.
o KHS projednala problematiku s tajemnicí LFHK.
o Od KHS jsme obdrželi Záznam o úkonu předcházející kontrole, ve kterém je uvedeno,
že vzhledem ke zjištění přetrvávání problému s ovzduším na Kampusu je plánováno
v rámci státního zdravotního dozoru KHS opakované měření.



Změna investičního plánu staveb
o Vzhledem k nadměrné teplotě (přes 40°C) způsobené kompresory dusíku v místnosti
121 na budově JIH bude nutné zajistit odtah teplého vzduchu do venkovního prostoru
a chlazení místnosti. Nyní se zjišťují finanční a technické možnosti.



Finance GAČR
o Na účet fakulty byla poukázána poslední část dotace projektů GAČR, kde FaF je
hlavním řešitelem, spoluřešitelům byly finanční prostředky převedeny (SZÚ, PŘF
Praha, UPOL).



Rozpočty katedry/střediska iFIS
o Do iFIS byl přidán rozpočet kateder a středisek.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

