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ZÁPIS
č. 13/2018
z jednání kolegia děkana 4. září 2018

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

Omluven:
prof. Doležal

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


Řádné termíny přijímacích zkoušek do bakalářského magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu pro ak. rok 2019/2020 proběhnou v období
od 8. 6. 2019 – 12. 6. 2019, náhradní termín 19. 6. 2019.



Den otevřených dveří pro uchazeče proběhne dne 12. 12. 2018.



žádosti o přerušení studia probíhajícího akademického roku 2017/2018 lze podat
na Studijní oddělení fakulty nejpozději dne 21. 9. 2018 do 14:00 hod. Informace bude
studentům zveřejněna prostřednictvím intranetu.



Rozšíření termínů konání výuky studijního programu Zdravotnická bioanalytika,
kombinovaná forma studia, 2. úsek studia, pro zimní semestr ak.r.2018/2019 o dny
7. 12. a 8. 12. 2018 (10. výukový týden) a 4. 1. a 5. 1. 2019 (13. výukový týden).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Závěr z jednání komise, která zasedala na UK dne 23. 8. 2018 v záležitosti odvolacího řízení
proti nepřijetí k bakalářskému, magisterskému a navazujícímu magisterskému studiu
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za přítomnosti prorektorky pro studijní záležitosti prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.
Na UK bylo předáno k řízení celkem 13 (12 na magisterský studijní program Farmacie, 1
na navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika). Žádnému odvolání
nebylo vyhověno a opět bylo zdůrazněno vzorné vedení podkladů, rozhodných pro
přijetí/nepřijetí uchazečů o studium.


Elektronické zápisy do 2. a vyššího úseku studia probíhají jako každoročně, a to již od
24. 8. 2018. Všechny podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.



Elektronické zápisy volitelných předmětů u studentů 1. úseků všech druhů a forem
pregraduálního studia budou otevřeny dne 10. 9. 2018. Informace jsou studentům
zveřejněny na webových stránkách fakulty.



Imatrikulace nově přijatých studentů magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika ak. roku 2018/2019 je
zarezervována ve Velké aule Karolina UK na den 11. 10. 2018 od 11:00 hod., 13:00
a 15:00 hod. Vzhledem k tomu, že obřadu imatrikulace se nebudou účastnit studenti
zapsaní do navazujícího magisterského studijního programu a do doktorských studijních
programů, bude po dodatečných zápisech do magisterského a bakalářského studijního
programu upřesněno, zda bude nutno využít i termín imatrikulace v 15:00 hodin.
Imatrikulace se zúčastní vedoucí kateder nebo jimi pověření zástupci.



Dopis Krajského vojenského velitelství Zlín čj. MO 182926/2018-8207 ze dne 28. 6. 2018
v záležitosti informace o plánovaných termínech vojenských cvičení, týkajících
se studenta magisterského studijního programu Farmacie, který je zároveň příslušníkem
aktivní zálohy ozbrojených sil ČR. V případě, že na některý z termínů bude student
povolán, tak je povinen si domluvit na příslušných katedrách náhradu povinné výuky.



Dopis čj. UKRUK/72223/2018/III ze dne 14. 6. 2018 ve věci evidování poplatků za studium
v cizím jazyce.



Dopis UK ze dne 31. 7. 2018 ve věci vymáhání poplatků spojených se studiem,
stanovených v roce 2017. Stanovisko děkana bylo ve stanoveném termínu odesláno
na Odbor pro studium a záležitosti UK.



Dopis rektora UK čj. UKRUK/86905/2018 ze dne 9. 7. 2018 o povinnosti fakult vést
veškerou evidenci, týkající se zápisu nově přijatých uchazečů, v aplikaci UCHAZEČ. Tato
evidence za bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium dlouhodobě
probíhá. Požadovaná kontrolní sestava studentů zapsaných k 16. 7. 2018 byla odeslána
ve stanoveném termínu na adresu prorektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.
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Studium v anglickém jazyce


Probíhá příprava nových pravidel pro přijímání samoplátců od akademického roku
2019/2020.



Aktuální stav přijímaných samoplátců:
o 12 potenciálních „recyklantů“,
o 60 studentů zaplatilo školné a řeší víza z toho 53 z Iránu.



Pro akademický rok 2018/2019 se plánují v prvním úseku studia zatím 3 skupiny
samoplátců.

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


Doktorské studium
o Aktualizaci Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia. Bude
předloženo na říjnové zasedání Vědecké rady fakulty.
o Návrh aktualizace Standardních procesních postupů v rámci organizace doktorského
studia na FaF UK pro rok 2018.



Kvalifikační řízení
o Návrh nominace prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc., na jmenování emeritním
profesorem pro říjnové zasedání Vědecké rady fakulty.



Věda a výzkum
o Návrh

počtu

výsledků

pro FaF

(celkem 2)

do sběru

vybraných

„nebibliometrizovatelných“ výsledků s předběžným termínem dokončení sběru v říjnu
2018.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Věda a výzkum
o Informaci o návrhu hodnotitelných druhů výsledků v oblastech Farmacie, Chemie
a Biologie v připravované metodice hodnocení tvůrčí činnosti na UK.
o Informaci o mezinárodním kongresu farmakoepidemiologie, konaném v Praze
ve dnech 24. – 26. 8. 2018 za spoluúčasti FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Stanovisko Komise pro etiku ve výzkumu na FaF UK k podvodnému získávání citačního
ohlasu publikací, zveřejněné na fakultním intranetu.
o Příspěvek z programu PROGRES na podporu přednášky prof. Wsóla (v délce 20 min.)
na konferenci „19th International Workshop on the Enzymology and Molecular
Biology of Carbonyl Metabolism“ v Breckenridge v Coloradu v USA, přednesené
dne 20. 7. 2018.
o Informaci o výzvě k zapojení se do hodnocení projektů v rámci OP Výzkum a inovace
na Slovensku, rozeslanou elektronicky dne 29. 8. 2018.



Doktorské studium
o Výzva k podání žádostí o příspěvek z fondu děkana PROGRES na stipendium
pro studenty doktorského studia do 17. 9. 2018. Informace byla rozeslána školitelům
elektronickou cestou dne 30. 8. 2018.



Granty a projekty
o Návrh evropského projektu H2020-RIA-SC1-BHC-27-2018 EDCMET, Metabolic effects
of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome
pathways, byl přijat k řešení. Hlavním řešitelem za FaF UK je prof. Petr Pávek.
o FaF UK

odeslala

pomocí

AZV ČR - VES 2019.

datové

Na dalším

schránky

návrhu

6 návrhů

projektu

projektů

se FaF UK

do soutěže

podílí

v roli

spolunavrhovatele.
o FaF UK

odeslala

pomocí

datové

schránky

2 návrhy

projektů

do soutěže

GA ČR – EXPRO 2019.
o Poskytnutí informací na základě žádosti Ministerstva financí ze dne 16. 7. 2018
o poskytnutí informace před zahájením veřejnosprávní kontroly UK pro rok 2018.
Předmětem kontroly bude ověření správnosti použití prostředků veřejné finanční
podpory poskytnutých ze státního rozpočtu od poskytovatelů GA ČR, TA ČR a MŠMT
na projekty zahájené v letech 2015 až 2017 a zároveň ukončené do 31. 12. 2017
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(mimo dotace poskytnuté z evropských fondů). Na FaF UK se kontrola bude týkat
4 projektů GA ČR, jejichž hlavními řešiteli byli prof. Nachtigal, prof. Pour, prof. Solich
a prof. Szotáková. Informace za FaF UK byly předány RUK dne 26. 7. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT INTER-TRANSFER, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2018, termín pro dodání návrhů
ke kontrole na VO byl do 3. 9. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné

soutěže MŠMT

INTER-EUREKA, zveřejněnou

na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 12. 10. 2018, termín pro dodání návrhů
ke kontrole na VO je do 1. 10. 2018.
o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.


Soutěže
o Informaci

o soutěži

o Cenu

MŠMT

za mimořádné

výsledky

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací za rok 2018, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín pro odevzdání návrhů na RUK byl 3. 9. 2018, FaF UK žádný mimořádný
výsledek do soutěže nenominovala.
o Informaci o soutěži o Cenu rektora 2018 pro nejlepší absolventy bakalářského
a magisterského studia, kteří řádně ukončili své studium v akademickém roce
2017/2018 a Mimořádnou cenu rektora 2018, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín pro zaslání nominací na Vědecké oddělení je do 10. 9. 2018.
o Informaci o soutěži o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.
Termín pro odevzdání návrhů je do 21. 9. 2018.
o Informaci o soutěži Anton Paar Research Award v oblasti instrumentální analýzy
a charakterizace, zveřejněnou na fakultním intranetu a zaslanou elektronicky vedení
Katedry analytické chemie dne 1. 8. 2018. Termín pro podání přihlášek je 30. 9. 2018.
o Návrh nominací na Baillet Latour Health Prize. Termín pro odevzdání návrhů na RUK
je do 30. 9. 2018.
o Informaci o soutěži o Cenu Wernera von Siemense, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Pro kategorie Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a Nejlepší
pedagogický pracovník je uzávěrka pro podání návrhů na VO do 1. 10. 2018. Uzávěrka
pro přihlášení prací do kategorie Nejlepší diplomová práce nebo Nejlepší disertační
práce je 25. 11. 2018.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Nástup paní Marcely Jeřábkové na Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů na pozici
Pracovník vztahů k veřejnosti od září 2018 (náplň práce stanovena).



Likvidace dlouhodobě neaktivního Spolku absolventů a přátel fakulty (SAPF): 10. 8. 2018
poslán návrh Zápisu z VH SAPF Mgr. Matějkovi ke korekci a k podpisu (prof. Doležal,
zapisovatel; prof. Šimůnek, předsedající; prof. Hrabálek, ověřovatel zápisu).



5. září 2018 se bude v Praze konat Festival vědy od 8:30 do 18:00 – expozice stánku je
zajištěna (Mgr. Pilařová, Bc. Keresteš).



Účast na letošním veletrhu Gaudeamus Slovakia, který se uskuteční 26. a 27. září 2018
na Výstavišti Agrokomplex v Nitře pátek 21. 9. 2018 jako termín sběru materiálů na RUK
(Karolinum, Ovocný Trh 5), fakultu bude reprezentovat Dr. Kováčik.



Koncem

července

2018

byl

obnoven

odkaz

na

FaF

na

stránkách

Tevy

http://www.tevapharm.cz/spoluprace-se-skolami-36.html.


Probíhá výběr (veřejná zakázka) propagačních předmětů fakulty.



16. srpna byl odeslán článek do Radnice „Farmaceutická fakulta zahájí 3. ročník U3V“,
organizátorem bude opět dr. Jílek, který nyní sestavuje náplň přednášek.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Podzimní termín Fondu mobility – 15. 10. na FaF, 22. 10. RUK – zveřejněno na intranetu
1. 8. 2018.



Výstupy screeningu strategické spolupráce a využití dodatečných prostředků do konce
roku 2018 – informace byla odeslána na rektorát 6. 8. 2018.



AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia - přihlášení
do 31. 10. 2018, zveřejněno na intranetu 20. 8. 2018.



International postdoctoral programme of the Université libre de Bruxelles – první výzva,
zveřejněno na intranetu 23. 8. 2018.

7

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.


Dne 16. 7. 2018 doručeno Rozhodnutí ÚOHS - zamítnut návrh stěžovatele ATIP
- > vyloučení dodavatele bylo oprávněné a v souladu s ZZVZ.



1. – 3. 8. 2018 podpis smlouvy o dílo s Bogle Architects (BA) a její zveřejnění
v Rejstříku smluv.



Dne 7. 8. 2018 AK H&Z a P. obdržela Rozklad proti Rozhodnutí ÚOHS od ATIPu.



Dne 13. 8. 2018 odeslána reakce na Rozklad podaný ATIPem (MT Legal) na ÚOHS.



Dne 29. 8. 2018 zaslán od BA nákres variant směny pozemků pro jednání
s Magistrátem města Hradec Králové.

o MŠMT


Dne 13. 8. 2018 proběhlo jednání na MŠMT s p. rektorem a nám. Velčovským –
aktuální stav projektu M2 -> možnost etapizování projektu do dalšího
programovacího období.



Dne 16. 8. 2018 proběhlo jednání na MŠMT ohledně nastavení odhadu reálného
bezpečného harmonogramu a odhadu čerpání financí po monitorovacích
obdobích a nastavení komplementárních ESF projektů.



Dne 20. 8. 2018 odhad harmonogramu vč. odhadu financí odeslán na MŠMT
(MŠMT, RUK i BA vidí tento HMG jako reálný – je ovšem možné prodloužení
v případě komplikací anebo zkrácení v případě ideálního průběhu projektu) – na
začátku září proběhne jednání na MŠMT a následně s Evropskou komisí.

o JASPERS


Dne 8. 8. 2018 obdrženy připomínky, jsou zpracovávány.

o Program 133 220 – změna -> nebude určen pro financování výstavby budovy
děkanátů, bude nový program, který MŠMT bude připravovat.
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o Na základě výběrového řízení ze dne 30. 8. 2018 bude novým Programovým
manažerem Ing. Veronika Mikešová.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o K 28. 6. 2018 byly na MŠMT za oba projekty podány 2. zprávy o realizaci,
resp. 3. žádosti o platbu.
o Veřejná zakázka: FaF UK – CO2 inkubátor, k 31. 7. 2018 byla provedena dodávka
přístroje.
o Veřejná zakázka: FaF UK – Kapalinový preparativní chromatograf, dne 23. 8. 2018 byla
tato VZ vyhlášena, předpokládaná hodnota VZ činí 4 930 000 Kč bez DPH.
o Veřejná zakázka: Nákup PC včetně příslušenství pro projekt MOLABI-PL, probíhá
příprava podkladů k nákupu PC včetně příslušenství (společná VZ s projektem EFSACDN).



ERDF – OP VVV
o Dne 28. 8. 2018 byla na MŠMT odevzdána 2. zpráva o realizaci a 3. žádost o platbu.
o Dne 13. 7. 2018 byly dokončeny stavební práce na objektech ZLR a Zámostí (konkrétně
se jednalo o seminární místnosti/učebny 2.07 a 2.08 202.1, 202.2, 211, 306.3).
Zároveň proběhla dodávka mobiliáře do uvedených zrekonstruovaných prostor.
o Proběhla realizace VZ FaF UK - Obnova IT infrastruktury. Předmětem veřejné zakázky
byl nákup serverové infrastruktury s 12 servery a 4 integrovanými přepínači, dvou
diskových polí a zálohovacího serveru.
o Proběhla realizace VZ FaF UK audiovizuální techniky. Dne 21. 5. 2018 byla uzavřena
smlouva s vítězným dodavatelem (společnost AV MEDIA, a.s.). Dodávka audiovizuální
techniky a jejího příslušenství byla dokončena 3. 8. 2018.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V současné chvíli 2 výzkumní pracovníci již vysláni do zahraničí, další 2 pracovníci
v procesu příprav na mezinárodní mobilitu (oba VP odjezd v měsíci 9/2018).
o Pozice 3-FAF-KFCHFA prozatím stále neobsazena. Na RUK dohodnuta podstatná
změna v projektu z důvodu obsazování této pozice.
o V souvislosti s mezinárodními mobilitami jsou řešeny následující body:


příkaz děkana 02/2014,



krácení pracovního úvazku a čerpání neplaceného volna v době trvání mobility,
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přesun ušetřených mzdových prostředků na kofinancování cesty.

STARSS – OP VVV
o Veřejná zakázka: Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu
ve spojení s kapilární elektroforézou - dodáno, instalováno, v plné výši uhrazeno.
o Veřejná zakázka: Sequential injection chromatography II – smlouva uzavřena, dodáno,
25 % kupní ceny již uhrazeno, zbylých 75 % bude uhrazeno do konce měsíce
srpna 2018.
o Veřejná zakázka: Dvoudimenzionální ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(2D UHPLC) – uzavřena smlouva, probíhá dodávka.
o Zpracována a finalizována ŽoP č. 4/ZoR č. 3 a odeslána na MŠMT ke kontrole.
o Od 1. 7. 2018 změna PM projektu. Mgr. Martina Kopecká Jurčeková nastoupila na
mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila paní Mgr. Kateřina Picková.
o V rámci projektu zakoupeny všechny plánované investice (celkem 9):


7 investic kompletně dodáno, instalováno a uhrazeno do 31. 7. 2018,



2 investice jsou v řešení a jejich úhrada proběhne nejpozději do konce října 2018.

o K datu 31. 7. 2018 již splněn finanční milník, jehož výše plnění je plánována
až na 31. 1. 2019.


Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o Probíhá obsazování dvou dosud nenominovaných dvou odborných pozic do projektu:


pozice VŘ VP2_11, příprava nového VŘ, řeší prof. Vinšová,



pozice VP2_12 opětovně vyhlášena, uzávěrka 15. 9. 2018, řeší doc. Zimčík.

o THP pozice:


Od 1. 9. 2018 nastupuje na částečný úvazek na pozici VP3_14 Technický pracovník
(DNS).

o Veřejná zakázka EFSA-CDN – Cytometr se sorterem pro práci v aseptickém prostředí
je před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
o Veřejná zakázka EFSA-CDN – Přístroj na měření velikosti částic pro experimentální
použití – před podpisem smlouvy.
o Dne 23. 8. 2018 byla vyhlášena VZ s názvem EFSA-CDN - Preparativní chromatograf
s ELSD a UV detekcí, předpokládaná hodnota 1.470.000 Kč.
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o Před vyhlášením je VŘ na NMR spektrometr o min. 600 MHz. VŘ bude vyhlášeno
v září 2018.
o V přípravě jsou další veřejné zakázky např. digitální PCR cykler, Fluorimetr, Syro I
Parallel Peptide Synthesis System, IT technika a právní služby (3 části, tzn. veřejné
zakázky, patentové služby a část ostatní).
o Dne 28. 8. 2018 odevzdána na MŠMT 1. zpráva o realizaci a 2. žádost o platbu.
o Řeší se předpokládané čerpání rozpočtu projektu v roce 2018 dle jednotlivých skupin
a s tím spojené kofinancování.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Probíhá realizace veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry. V současné
době se dodávají jednotlivé přístroje na fakultu.
o Uzavřené veřejné zakázky:
 Projektová dokumentace
223.250, Stavební práce
5.486.464, IT
4.219.600, TDS / BOZP
47.000, Lis
912.855, Multidetekční reader
434.000, Thermocyklery
234.500, Mikroskopy
206.000, Vakuový manifold
57.861, Plynový chromatograf
549.499, ATR krystaly
314.948, Ponorný chladič
144.682, Váhy
117.590, Sportovní vybavení
664.610, Spektrofotometry
358.670, Lékopisy
102.259, Koncentrátor
104.295, Drobné vybavení na výuku na kateder
1.094.120,o Zbývající VZ k vyhlášení: Pipety, lavice, spirometr, UV zdroj, audio video vybavení
pro LF/FaF v Hradci Králové (zrušeno z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla
zadavateli doručena žádná nabídka).



InoMed – ITI – OP VVV
o Žádost o podporu byla podána dne 16. 7. 2018.
o Dne 15. 8. 2018 jsme byli požádáni o doplnění podkladů v rámci formálního
hodnocení=> na MŠMT/ITI zasláno doplnění dne 28. 8. 2018.
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DS Fafík II. – OP Z
o Dne 10. 6. 2018 bylo MPSV vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
o Datum zahájení realizace projektu je 1. 9. 2018, datum ukončení realizace 31. 8. 2020.
o Od 1. 9. 2018 je na základě výběrového řízení vedoucím střediska Mgr. Kateřina
Picková.
o Probíhá přebírání agendy od pracovníků Fafík I.



ESF – OP VVV
o Došlo k vypořádání připomínek k 3. ZoR a byly připraveny a odevzdány podklady
k 4. ZoR.
o Připravuje se smlouva na VZ na videosekvence.
o Na RUK byly zaslány podklady k refundaci za 05-07/2018.



Institucionální rozvojový plán UK pro roky 2019-2020
o Dne 27. 7. 2018 bylo zveřejněno Vyhlášení vnitřní soutěže (formou opatření děkana
2018/11) - tematický okruh 1 – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků
a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů => zveřejněno
na intranetu a zároveň byli osloveni i vedoucí kateder. Uzávěrka přihlášek
do 5. 9. 2018.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Vypsání výběrové řízení na pozici lektora/ky Katedry tělesné výchovy. Výběrové řízení se
uskuteční dne 20. 9. 2018 v 9:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise
výběrového řízení:

Katedra

předseda

tělesné

prof. RNDr. Petr

výchovy

Solich, CSc.

AS
prof. PharmDr.
Martin

Mgr. Jiří Bezouška

LF HK

Mgr. Iveta
Szakošová

prof. MUDr. Jan
Harrer, CSc.
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Doležal,
Ph.D.



Vypsání výběrové řízení na pozici vedoucí/programový manažer-ka střediska Centrum
programu MEPHARED 2. Výběrové řízení se uskutečnilo dne 30. 8. 2018 v 9:30 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:

středisko

předseda

Centrum

prof.

prof. MUDr.

prof.

Ing. Lenka

Ing. Věra

prof.

prof.

programu

PharmDr.

RNDr.

MUDr. Jiří

Vlčková

Tlapáková

RNDr.

RNDr.

Tomáš

Miroslav

Manďák,

Milan

Petr

Šimůnek,

Červinka,

Ph.D.

Tichý,

Solich,

Ph.D.

CSc.

DrSc.

CSc.

MEPHARED
2



Vypsání výběrové řízení na pozici laboranta/ky Katedry farmaceutické chemie
a farmaceutické analýzy.



Vypsání výběrové řízení na pozici mzdové účetní.

 Na pozici laboranta/ky Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byla
vybrána RNDr. Blanka Tycová.


Na pozici vedoucí střediska Dětská skupina byla vybrána Mgr. Kateřina Picková.

 Na pozici manažer-ka/administrátor-ka veřejných zakázek – Správní oddělení byla
vybrána Mgr. Iveta Bolečková.


Na pozici pracovníka/ce vztahů k veřejnosti Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
byla vybrána paní Marcela Jeřábková.



Na pozici referenta/ky Vědeckého oddělení (zástup za MD/RD) byla vybrána pí Tereza
Nováková.



Na pozici vedoucí/programový manažer-ka střediska Centrum programu MEPHARED 2
byla vybrána Ing. Veronika Mikešová, MBA.



Na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmaceutické botaniky byl vybrán
Mgr. Jaroslav Jenčo.
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Na pozici akademického pracovníka/ce Katedry sociální a klinické farmacie byl vybrán
Mgr. Pavel Horký.

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


Opatření děkana č. 13/2018 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování
závěrečných prací



Návrhy na změnu Organizačního řádu
o Přesun vybraných odpovědností z Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
na Vědecké oddělení a Správní oddělení
Vybrané odpovědnosti z Čl. 11 odst. 6.3 Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
budou přesunuty do Čl. 11 odst. 6.2 Vědecké oddělení.
Jde o body: „Zajišťuje přenos poznatků technologií (ochrana duševního vlastnictví,
aplikovaný výzkum apod.).“ a „Eviduje doplňkovou činnost a smluvní výzkum.“
Z tohoto bodu bude evidence „doplňkové činnosti“ zajišťována Správním oddělením
Čl. 11. odst. 6.4.
Bod „Podporuje realizaci dalších úkolů a aktivit v části svěřených oblastí činností
proděkana pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií.“ v Čl. 11
odst. 6.3 se ruší.



Čerpání financí na elektronizaci fakultních procesů a jejich podporu v rámci IRP
o Z důvodu zajištění komplexnosti procesu elektronizace schvalovacích procesů
finančních dokladů bude pořízen další z modulů systému VERSO a to modul Likvidační
listy, který je komplementárním produktem k již nasazenému modulu Žádanky,
podporuje schvalovací procesy a komunikaci v elektronické podobě, omezuje výrazně
oběh papírových dokumentů. Předpokládaná cena modulu je 330 tis. Kč. Zdroj
financování – prostředky projektu IRP 2019.
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Svěření pozemku pod budovou JIH do správy FaF
o Nákup pozemku pod budovou JIH byl zrealizován a pozemek je ve vlastnictví
Univerzity Karlovy.
o Předkládáme žádost o svěření pozemku p. č. st. 1587 v k. ú. Hradec Králové do správy
FaF.



Návrh rozdělení navýšeného příspěvku
o Jedná se o posílení finančního okruhu I.
o Prostředky budou převedeny do fondu odměn kateder/středisek a fondu odměn
děkana ve stejném poměru jako v minulém roce (60:40), s tím, že z fondu děkana
bude zároveň jednorázově použita část prostředků pro děkanát a střediska, která
nemají možnost použití jiných zdrojů (zejm. vědeckých projektů) na odměny svých
pracovníků (zejména THP).

Kolegium děkana bere na vědomí:


GDPR: Souhlasy absolventů
o Na základě vzorů dílčích souhlasů poskytnutých skupinou GDPR RUK byl fakultními
právníky připraven jediný formulář pro udělení tří souhlasů absolventů: 1) souhlasu
s uveřejněním v seznamu absolventů ve výroční zprávě o činnosti, 2) souhlasu
s uveřejněním v seznamu absolventů pro slavnostní publikaci k promoci 3) souhlasu
s elektronickým zasíláním informací o dění na UK, zejména na Farmaceutické fakultě
UK v Hradci Králové.
o Formulář byl připraven v české i anglické verzi.
o Vědecké oddělení bude užívat upravenou verzi, neboť nebude vyžadovat souhlas
s uveřejněním v publikaci k promoci.



Spisovna - Archivace
o V průběhu měsíce srpna proběhlo skartační řízení za účelem výběru dokumentů
určených k trvalému uložení do Archivu UK. Tímto řízením prošly dokumenty
Studijního oddělení z období let 1991 – 2007. Studijní spisy uchazečů o studium
a absolventů naplňující znaky archiválie za toto období byly sepsány a vybrány
k uložení do archivu. Dále byly vybrány k uložení Zápisové listy z let 1999 – 2006
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a dokumenty týkající se diplomových prací, SZZ a zajištění promocí. Tyto dokumenty
byly fyzicky předány do archivního areálu v Lešeticích u Příbrami dne 22. 8. 2018.
o Z agendy Studijního oddělení byly rovněž vybrány dokumenty se skartačním znakem
„S“ určené k fyzické likvidaci. Jedná se o žádosti o jiný než standardní termín zkoušek,
vyúčtování zápisného z období 1992 – 2004 a evidenční dotazníky pro potřeby Katedry
tělesné výchovy. Skartace těchto dokumentů byla zkonzultována s pracovníkem
archivu UK Mgr. Elnerem, který jejich skartaci schválil. Fyzická skartace bude
provedena po shromáždění většího objemu archiválií.


Změna v procesu objednávky - Souhlas dodavatele s objednávkou nebude již
vyžadován
o Ustavený právní názor v ČR ohledně souhlasu dodavatele s objednávkou je ten, že jej
není pro formální uzavření smluvního vztahu třeba. Ačkoliv si je Právní odbor RUK této
skutečnosti vědom a přislíbil změnu v příslušném OR, dosud jej neupravil. Získávání
a evidence souhlasů (iFIS, registr smluv) však zbytečně zatěžuje řadu pracovníků
fakulty.
o Na doporučení fakultních právníků nebudeme již souhlas dodavatele vyžadovat.



Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
o Je připravena k tisku. Byla zveřejněna na webových stránkách fakulty v oblasti
https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Dokumenty/Zpravy-o-cinnosti/.



Evidence pracovní doby
o Firma MC Systems provedla v rámci implementace aplikace pro evidenci pracovní
doby AKTION následující kroky: byl rozběhnut webový portál aplikace pro FaF, byl
napojen univerzitní systém WhoIs pro data úvazků FaF, na zatím jediné PC byla
naistalována administrátorská aplikace.
o Předpokládá se, že po kontrole data importovaných z WhoIs včetně organizační
struktury a vedoucích pracovníků a po základním zaškolení, bude možné v září zahájit
testovací provoz na několika vybraných pracovištích fakulty.
o Vzhledem k složitosti této problematiky byla pro nastavení/přepracování předpisu k evidenci
odpracované doby dohodnuta spolupráce s odborníkem v této oblasti.



Veřejné zakázky
o Vždy na začátku daného měsíce budou e-mailem oslovovány kontaktní osoby uvedené
v aplikaci plánovaných nákupů na daný měsíc s nabídkou spolupráce ze strany
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Správního oddělení ve formě konzultace či pomoci při přípravě výběrového řízení
financovaného ze zdrojů FAF (nákupy hrazené převážně z EU prostředků řeší OSREP).
o

VZ malého rozsahu: Překladatelské služby a jazykové korektury (anglický jazyk)
pro potřeby FaF UK včetně EU projektů. Na období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020. VZ ve fázi
příjmu nabídek.

o DNS – rozšíření skladových položek laboratorní materiál. VZ ve fázi příjmu nabídek.
Po vyhodnocení výzvy a dodání požadovaných položek bude jednotlivým katedrám
odeslán informativní seznam naskladněných položek.
Ukončené zakázky:
o VZ malého rozsahu: Dodávka a montáž přístupového, kamerového a zabezpečovacího
systému na FAF UK. Podepsaná smlouva o dílo s dodavatelem MC System & Services
s.r.o. Smlouva je účinná od 26. 7. 2018.
o VZ malého rozsahu: Úklidové služby pro všechny objekty FAF UK (Ak. Heyrovského,
ZLR, Zámostí, Fafík) na období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019. Smlouva o dílo je uzavřena
s dodavatelem - ABY servis, s.r.o. Smlouva je účinná od 9. 8. 2018.
V přípravě:
o Celouniverzitní zadávací řízení na výběr pojišťovacího makléře - spolupodílení FaF UK.
Předmětem ZŘ bude zajistit služby pojišťovacího makléře, který následně provede
analýzu pojistných rizik na UK, bude analyzovat již uzavřené pojistné smlouvy
a připraví podklady pro celouniverzitní zakázku na pojištění majetku, odpovědnosti,
cestovního pojištění. Pracovní skupina FaF UK připravila požadované podklady
pro Rektorát UK. Ing. Pavel Polanský a Mgr. Iveta Bolečková byli jmenováni
do celouniverzitní pracovní skupiny, která bude připravovat celouniverzitní zakázku
na pojištění majetku, odpovědnosti aj.
o VZ malého rozsahu: Pojištění FAF – Rok 2019- pro potřeby FAF UK. Předpokládané
vyhlášení září/říjen 2018.


Oblastní inspektorát práce – udělení pokuty
o Na základě kontroly prováděné Oblastním inspektorátem práce pro Královehradecký
kraj a Pardubický kraj (dále OIP) v březnu 2018 ukládá OIP pokutu ve výši 20.000,-Kč.
Důvodem pokuty je, že na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Akademika
Heyrovského 1203 byly provozovány dva nízkotlaké plynovody (budova JIH a SEVER),
které nebyly vodivě propojeny dle č. 5.1.9 ČSN EN 1775:2018. Odpovědnému
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pracovníkovi bylo v souvislosti se způsobenou škodou dočasně sníženo osobní
ohodnocení.


Stav nákupu pozemků v Zámostí
o Na akci „UK – FaF HK – Zámostí, nákup pozemků“ jsme obdrželi z MŠMT Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. V současné době je smlouva podepsaná ze strany prodávajícího
UZSVM. Po podpisu smlouvy ze strany Univerzity Karlovy a po schválení převodu
Ministerstvem financí bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.



Ovzduší na kampusu UK
o V průběhu června a července 2018 provedla Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje (KHS HK) rekapitulaci dlouhodobého hodnocení kvality
pracovního ovzduší – pachové zátěže – v objektu Kampusu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové – Výukové a výzkumné centrum. Byly zpracovány výsledky měření
z let 2015 - 2018. Měření kontaminace a její vyhodnocení bylo nezávisle na sobě
provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pobočkou v Hradci
Králové (12/2015), firmou EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové (4/2016), Státním
zdravotním ústavem v Praze (11/2016) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí
nad Labem, pobočkou v Hradci Králové (1/2017 a 6/2018). Hladiny sledovaných
škodlivin v pracovním ovzduší Kampusu byly porovnány s limitními hodnotami
dle platných právních předpisů pro pracovní prostředí (NV CR č. 361/2007 Sb.)
i pobytové prostředí (Vyhl. č. 6/2003 Sb.).
o Ze závěrů protokolu o kontrole ze dne 17. 7. 2018, vypracovaném KHS HK vyplývá,
že hladiny sledovaných škodlivin v pracovním ovzduší Kampusu nikdy nepřekročily
povolené limitní hodnoty, v průběhu sledování (2015 – 2018) klesaly a v současnosti
se pohybují hluboko pod povolenými limitními hodnotami. Zdravotní riziko expozice
z pracovního ovzduší je za této situace minimální až zanedbatelné. Nicméně,
s ohledem na různou senzitivitu (vnímání) pracovníků k pachové expozici doporučuje
KHS HK dodržování legislativního počtu výměn pracovního ovzduší („větrání“)
25 m3/hod (NV CR č. 361/2007 Sb.).



Časopis SCINTIFIC AMERICAN
o Na skladě je stále k dispozici časopis SCINTIFIC AMERICAN. Časopis je možné využít
jako propagační materiál.



Čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2018
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o Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2018, k uvedenému datu
jsou náklady a výnosy v souladu se schváleným rozpočtem.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

