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ZÁPIS
č. 16/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 15. října 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, doc. Roh, Ing. Vlčková, prof. Wsól,
prof. Vlček, prof. Pour, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, PharmDr. Siatka,
Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, PhDr. Kudláčková, doc. Kučera, Ing. Kubíček,
Mgr. Valášková, Mgr. Handlová, Ing. Chlebková, Ing. Mikešová, Mgr. Picková
Hosté: pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský, RNDr. Koula,
Ing. Hubáček, pí Jeřábková, pí Opltová

Omluveni:
prof. Doležal, prof. Hrabálek, doc. Duintjer Tebbens., pí Voříšková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


Zájemkyně o účast na zájmovém třísemestrovém programu celoživotního vzdělávání
Léčivé rostliny, přijaté od ak. roku 2018/2019, o možnost úplaty za uskutečňování tohoto
programu formou splátek (čl. 6, odst. 4 a odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity
Karlovy).



Studenta 2. úseku studia FAR o opakované přerušení studia stejného úseku studia.
Odůvodnění: student žádá o přerušení studia z důvodu nemožnosti splnění požadovaných
rekvizit. Nebyly shledány důvody, umožňující děkanovi fakulty udělit výjimku – čl. 2, odst.
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2 pokynů pro přerušení studia, uvedených na webové stránce fakulty postup při přerušení
studia.
Děkan fakulty schvaluje:


Uvolnění z výuky níže uvedených studentů studijního programu Farmacie ve dnech 30. 10.
– 4. 11. 2018. Účast na kongresu Evropské asociace studentů farmacie – 15th EPSA
Autumn Assembly, který se koná ve městě Bělehrad, Srbsko. Případnou náhradu výuky si
studenti domluví s příslušnými vyučujícími.
Brychta David 2. úsek studia,
Doubek Jiří 4. úsek studia,
Jirková Tereza 4. úsek studia,
Kaňková Kateřina 2. úsek studia,
Kučerová Eliška 4. úsek studia,
Kuntsevich Anastasiya 5. úsek studia,
Nápravníková Markéta 3. úsek studia,
Odvárková Anna 4. úsek studia,
Šrámová Eliška 4. úsek studia.



Možnost změny ISP pro studenty 2. roku rozloženého 2. úseku studia bakalářského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika, prezenční forma studia - zrušení zápisu
povinného nebo povinně volitelného předmětu z 3. úseku studia, který si mohl student
zapsat, nebránila-li zápisu korekvita/prerekvizita). Důvod: studenti 2. úseku ZBP byli
z kapacitních důvodů zařazeni do jedné studijní skupiny a není možné zajistit navštěvování
výuky předmětů 3. úseku studia. Informaci obdrželi všichni studenti, kterých se tato
možnost týkala elektronicky, a zažádat o zrušení předmětu mohli do 12. 10. 2018.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Odeslání výzvy k doplnění žádosti, kterou podal student 2. úseku studia FAR. Student žádá
o opakované přerušení studia stejného úseku studia a odůvodňuje ji nevyhnutelným
zdravotním pobytem, který má podstoupit v 9. a 10. měsíci tohoto roku. Studentovi je
doporučeno doložit žádosti hned po doručení odeslané výzvy, nejpozději však v rozmezí
10 dnů až 30 dnů od jejího doručení. Po tuto dobu je zastaveno řízení v záležitosti vydání
rozhodnutí děkana o žádosti o přerušení studia. Student byl zároveň upozorněn
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na skutečnost, že i tato doba se započítává do odstudované doby studia a má vliv
na výpočet poplatku za delší studium.


Informaci, že od akademického roku 2018/2019 je přijato 60 zájemců do třísemestrového
zájmového specializačního programu Léčivé rostliny. Zápis a zahájení výuky se koná
ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2018. Přijati byli zájemci, kteří podali přihlášku dříve než
17. 7. 2015. Ostatní zájemci zůstávají v evidenci a budou přijímáni podle pořadí došlých
přihlášek v následujících letech.



Informace o záporném výsledku hlasování rigorózní komise k požadavku uchazečky
rigorózního řízení o uznání diplomové práce jako práce rigorózní. Uchazečka bude vyzvána
k možnosti pokračovat v rigorózním řízení. V případě, že uchazečka tuto možnost odmítne
a bude požadovat vzít přihlášku zpět, tak bude mít možnost požádat o navrácení části
poplatku.



Informaci prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D., proděkana pro bakalářské a navazující
magisterské studium a studium v angličtině, o postupu akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika (nově navazujícího
magisterského

studijního

programu

Bioanalytická

laboratorní

diagnostika

ve zdravotnictví).


Informaci prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D., proděkana pro bakalářské a navazující
magisterské studium a studium v angličtině, o akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu v anglickém jazyce s názvem Pharmaceutical Sciences.



V návaznosti na otevření aplikace pro hodnocení výuky studenty obdrží všichni vyučující
rozpis, kdy je možné/nutné umožnit studentům v době povinné výuky provést hodnocení
výuky během výuky přímo na fakultě v počítačové učebně fakulty.

Studium v anglickém jazyce – samoplátci


Aktuální počty zapsaných studentů – samoplátců pro akademický rok 2018/2019:
o Nově zapsaní studenti - 45
o Opakující studenti – 11
o Studenti MBS College Kréta


Druhý úsek studují 4 studenti



Třetí úsek studuje 7 studentů
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o ERASMUS - 25


Studentům samoplátcům nebude standardně umožněno měnit studijní skupiny v tomto
semestru. Případné změny budou možné až od letního semestru.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace

o doplnění

podmínek

přijímacího

řízení

do doktorského

studia

pro akademický rok 2019/2020 na základě doporučení RUK.
o Informaci o možnosti francouzského vládního stipendia na doktorát nebo 13 měsíčního pobytu ve francouzské laboratoři, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka přihlášek je 1. 2. 2019.


Kvalifikační řízení
o Informaci o Opatření rektora č. 39/2018 O postupu při zřízení pracovního místa
mimořádného profesora a jeho obsazení na UK.



Věda a výzkum
o Informaci

o jednodenním

workshopu

na data

management,

konaném

dne 12. 10. 2018 v Karolinu, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Granty a projekty
o Informaci pro navrhovatele projektů GA UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci pro řešitele projektů GA UK, týkající se změn probíhajících projektů,
rozeslanou elektronickou cestou dne 18. 10. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION pro podání návrhů českočínských projektů, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky je
27. 12. 2018, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO je 17. 12. 2018.
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o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.


Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o cenu King Faisal ve vědě v oblasti Biologie a medicíny
na téma Hemoglobinopatie pro rok 2020, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka nominací je 31. 3. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana schvaluje:


Juniorská univerzita a umístění reklamního panelu na budovu fakulty – bude předmětem
jednání na zvláštní schůzce zaměřené na propagaci fakulty, termín schůzky bude upřesněn
po návratu prof. Doležala.



Příspěvek z fondu Internacionalizace – Ukazatel D pro dr. Lukáše Lochmana z Katedry
farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy ve výši 30 958,- Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Oblast vnějších vztahů
o Úvod do studia v novém kampusu – proběhlo 1. 10. 2018 – zpráva a fotografie jsou
vyvěšeny na webových stránkách
o Platforma regionální inovační značky – dne 2. 10. 2018 proběhlo setkání v HK,
připravuje se propagační kampaň pro celý Hradecký region, kde budou různými
formami prezentované zajímavé objekty a instituce. Akce bude probíhat v příštím roce
formou letáků, brožur, krátkých filmů, posterů a newsletterů – zde můžeme získat svůj
prostor / celková dotace je 1 300 000,- Kč.
o Rádio Černá hora - dne 12. 10. 2018 pí Jeřábková hovořila se zástupkyní Rádia Černá
hora - návrh spolupráce zašle p. Brožová v průběhu víkendu.
o Fond mobility – dne 15. 10. 2018 je konečný termín pro podání žádostí o příspěvek
z Fondu mobility. Bylo podáno 9 žádostí v celkové výši 662 343,- Kč.
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o lnternacionalizace – 31. 10. 2018 končí lhůta pro podání žádostí o příspěvek z tohoto
fondu – je vystaveno na intranetu.
o časopis Fórum – v příštím čísle časopisu budou rozhovory s nadanými studenty nebo
výjimečnými osobnostmi. Za FaF byli nominováni: David Suchánek, Josef Kunrt a Pavla
Audrlická.
o Dne 8. 10. 2018 proběhla v Galerii Na mostě vernisáž výstavy Setkání/Stretnutie –
fotografie i s textem budou zveřejněny na webu.
o Akadémia&VAPAC Bratislava – ve dnech 9. – 11. 10. 2018 proběhl veletrh vysokých
škol v Bratislavě. Účastnili se pí Jeřábková za FaF a Ondřej Keresteš za UK. Veletrh
navštívily tisíce studentů a mnoho z nich projevilo zájem o studium na naší fakultě.
Nejvíce se dotazovali na přijímací řízení a možnost uplatnění v praxi.
o Připravuje se podpis smlouvy s IPVZ týkající se výukového kursu kvalifikovaných osob
– v přednášení budou pokračovat mj. učitelé naší fakulty.
o VIP reklamní předměty – v zakázce reklamních předmětů došlo ke přespecifikování
u dvou položek – hedvábný šátek a kravata. Tyto budou ze stávající zakázky vyjmuty
a dodány zvlášť. Šátek bude polyesterový s vytisknutým logem v jenom cípu, kravata
bude s teflonovou úpravou, taktéž s logem v cípu. Ostatní VIP reklamní předměty
budou dodány podle původní žádosti.


Oblast mezinárodních vztahů
o Běží nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv – Rusko uzávěrka
do 31. 10. 2018, ostatní do konce roku, ltálie a Řecko do 15. 1. 2019; zveřejněno
na intranetu 5. 10. 2018.
o Na intranetu je vyvěšena nabídka stáží na Českých centrech na rok 2019; zveřejněno
5. 10. 2018.
o Do 6. 11. 2018 mohou studenti doktorského studia podávat žádosti o stáž
na University of Washington, Seattle, USA; zveřejněno na intranetu 3. 10. 2018.
o bylo vypsáno výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a postdoktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2019 – mail
na VŠ 8. 10. 2018, intranet 8. 10. 2018.
o Stipendia francouzské vlády – zveřejněno na intranetu 9. 10. 2018.
o Vyhlášení výběrového řízení Kucera Scholarship na 2019/2020 – zveřejněno
na intranetu 9. 10. 2018.
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o Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv
na akademický rok 2019/2020 - aktualizovaná nabídka – zveřejněno na intranetu
9. 10. 2018.
o Nabídka stipendií v rámci mezinárodních smluv - výběrová řízení + nabídka stipendií
DAAD, zveřejněno na intranetu 10. 10. 2018.
o Zahraniční cesty z projektu LIFE – vypisuje Ministerstvo životního prostředí;
zveřejněno na intranetu 12. 10. 2018.


Články na web:
o Slovak-Polish_Czech Leadership camp – proběhl od 7. do 10. září 2018 v Hradci
Králové, text vypracovala Martina Krejčová.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mephared 2
o Vyjednávání s MŠMT


Dne 3. 10. 2018 proběhla schůzka s p. rektorem v Hradci Králové ohledně variant
způsobu realizace a financování projektu MEPHARED 2 z OPVVV.



Dne 8. 10. 2018 následně byly zaslány 4 varianty p. rektorovi a na MŠMT.
 V1: realizace a financování do 08/2023 = plná realizace v rámci OP VVV.
 V2: realizace a financování z OP VVV do 04/2023 a následné dofinancování
z národních zdrojů do 08/2023.
 V3: fázování projektu = realizace z OP VVV do 08/2022 a následně dokončení
realizace v novém OP.
 V4: z OP VVV zpracování pouze kompletní dokumentace a realizace stavby
za nových podmínek v novém OP.
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o ERDF projekt (stavba)


Dne 27. 9. zastupitelstvo města HK schválilo odkup pozemků za účelem směny
s UK.



Do týmu MEPHARED 2 přijatí dva noví pracovníci na pozice garanta stavby LF a FaF
s odborností projektant/stavař - Ing. Hon a Ing. Brácha.

o ESF projekty


Realizace projektů ESF je vázána na rozhodnutí varianty, ve které bude realizován
ERDF projekt.



ESF projekty pod MEPHARED 2 musí být komplementární ke stávajícím projektům
fakulty a zatím účelem je nutná velmi úzká spolupráce týmu MEPHARED 2 s OSREP.



Na MŠMT bude prověřeno, zda je možné do přípravného týmu zahrnout již nyní
členy odborného týmu z řad akademických pracovníků tak, aby jejich práce a čas
věnovaný přípravě klíčových aktivit byl financován již nyní z projektu
MEPHARED 2.



DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o MOLABI-PL: V realizaci VZ na dodávku chromatografu.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o 2 mobility v návratové fázi, 2 mobility v běhu, 2 mobility v procesu přípravy.



STARSS – OP VVV
o V týdnu od 8. 10. 2018 do 12. 10. 2018 dodání a instalace posledního přístroje
2D-UHPLC.



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o Probíhá obsazování nenominovaných odborných pozic do projektu.
o Požadavky na nákup přes dynamický nákupní systém shromážděny (chemikálie,
laboratorní materiál a neinvestiční přístroje). Před vyhlášením.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Fluorimetr, ve fázi příjmu nabídek.
o Dne 9. 10. 2018 vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér.
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o Dne 9. 10. 2018 vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor.
o Dne 9. 10. 2018 vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Lyofilizátor.
o Veřejná zakázka EFSA-CDN – NMR Spektrometr bude vyhlášena.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Dne 2. 10. 2018 vyhlášena opakovaně veřejná zakázka na spirometr.



InoMed – ITI – OP VVV
o Projekt dne 11. 10. 2018 splnil podmínky věcného hodnocení projektové žádosti
a postoupil do závěrečné fáze ověření způsobilosti.
o 1. hodnotitel udělil 119 bodů ze 140 možných (minimum bylo 95 bodů).
o 2. hodnotitel udělil 125 bodů ze 140 možných (minimum bylo 95 bodů).



DS Fafík II. – OP Z
o Stále probíhá jednání s dalšími rodiči za účelem navýšení obsazenosti zařízení.



HR AWARD
o UK bude muset tento celouniverzitní OP VVV projekt splnit, jinak hrozí riziko vrácení
100% poskytnutých financí.
o Postupně by se měly zavádět kroky, které vyplývají z Akčního plánu HR Award.
Dokument byl projednán na kolegiu rektora.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce AP1/AP2/AP3/AP4
– asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka Katedry farmaceutické
technologie. Inzerce bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových stránkách
fakulty a na úřední desce.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan po projednání v kolegiu schvaluje


Změna kontaktní osoby pro GDPR
o Novou kontaktní osobou pro GDPR za FaF bude jmenována JUDr. Jana Župčanová.
Dosud tuto pozici zastával RNDr. Václav Koula. Kontaktní osoba zajišťuje komunikaci
mezi fakultou a RUK ve věcech GDPR, jde o údaj, který je předáván Pověřenci
pro ochranu osobních údajů UK. Důvodem změny jsou organizační hlediska.



Pořízení nového vozidla po totální havárii vozidla Toyota
o Dle vnitřních pravidel pro zadávání VZ bude proveden výběr dodavatele.
o Úhrada bude provedena z FRIM fakulty.



Úprava místnosti pro doktorandy
o Žádost doc. Šklubalové – rekonstrukce místnosti pro doktorandy. Celkové náklady se
předpokládají 38 tis. Kč. Katedra a fakulta se budou podílet na nákladech v poměru
50:50. V případě fakulty budou náklady hrazeny z projektu IRP.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Evidence pracovní doby
o V průběhu září proběhla schůzka s odborníkem na oblast pracovního práva na téma
nastavení resp. přepracování předpisu k evidenci pracovní doby. Na základě diskuse
byla provedena analýza požadavků a potřeb fakulty a odborníkem byl vypracován
dokument popisující rozvržení pracovní doby podle jednotlivých pracovních pozic
na FaF. Dokument bude podkladem k zapracování do připravovaného opatření
děkana k evidenci pracovní doby.



Informace ekonomické oddělení:
o Dne 4. 10. 2018 proběhla schůzka s novou externí auditorskou společností K Kredit
s.r.o.
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o Informace ekonomického odboru RUK k připomínkování – Účtování cestovních
náhrad – zaměstnanci, studenti a osoby, které nemají k univerzitě pracovně právní
vztah, předpokládaná účinnost od r. 2019.
o UPOZORNĚNÍ u plateb za ubytování na dlouhodobé stáže, k úhradě musí být předaná
řádně vyplněná a podepsaná smlouva, obsah smlouvy nutné řešit s právním
oddělením. Smlouvu podepisuje pan děkan. EO ve spolupráci se SprO vypracuje
závazný dokument, který bude popisovat základní postup.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

