1

ZÁPIS
č. 19/2018
z jednání kolegia děkana 26. listopadu 2018

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

Omluven:
doc. Roh

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


Žádosti studentky 1. úseku magisterského studijního programu Farmacie ze Slovenské
republiky o přiznání stipendia na podporu studia v České republice dle čl. 11 Stipendijního
řádu UK.



Odvolání proti nepovolení přerušení studia studentce 4. úseku studia, která vyčerpala
v akademickém roce 2017/2018 všechny termíny ke splnění zkoušky z předmětu, který
měla opakovaně zapsán. Toto odvolání bude spolu s vyjádřením děkana předáno
k dalšímu řízení na Univerzitu Karlovu.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Uvolnění studentů z povinné výuky pro studenty předmětu Průmyslová výroba
farmaceutických přípravků I na den 11. 12. 2018. Studenti se v této době zúčastní exkurze
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v TEVĚ Opava v rámci výuky výše uvedeného předmětu. Případnou náhradu si domluví
studenti s příslušnými vyučujícími. Jedná se o studenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Doubek Jiří
Fical Luboš
Fleglová Eliška
Chladová Pavlína
Kliui Yuliia
Ouzký Miroslav
Timoracký Marek
Višňovský Daniel
Voldřichová Lenka
Bajeva Vera
Cortés Prieto María Isabel
Gamonal Menéndez Paula
García Santos Cristina
Pastor Vara Paloma
Sloukgi Tatiana
Doporučení ke schválení jmenování Mgr. Daniely Hulcové, Ph.D., členkou komise
pro obhajoby diplomových a bakalářských prací na nejbližší zasedání Vědecké rady
fakulty. Žádost byla předložena PharmDr. Tomášem Siatkou, CSc., který je pověřen
vedením Katedry farmakognozie.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím jednotlivých kateder a OJP předat požadavky k rozvrhu na letní semestr
ak. roku 2018/2019. Je nutné zaslat informaci i v případě, že žádné změny nepožadují.
Termín předání je nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu rozvrh@faf.cuni.cz a to
za prezenční i kombinovanou formu studia.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Ukončení ankety „Hodnocení výuky studenty“. Výstupy budou provedeny začátkem
prosince 2018.



Na základě smlouvy mezi firmou SCIO a naší fakultou byly firmě předány výstupy
pro hodnocení úspěšnosti studentů, zapsaných ke studiu v akademickém roce 2017/2018.
Hodnocení bude provedeno i v návaznosti na podmínky, za jakých byli tito studenti
ke studiu zapsáni.
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Informace ze schůzky prof. Štauda, pí Shejbalové, dr. Kouly a Mgr. Kučerové se zástupci
Akademického senátu fakulty – dr. Kudláčkovou, doc. Kučerou a Mgr. Matoušem, která
se konala dne 21. 11. 2018 v zasedací místnosti děkanátu. Byly projednány tyto body:
o zefektivnění elektronického zápisu studentů do 2. a vyššího úseku studia,
o návrh pro opatření děkana pro postup při elektronickém vypisování termínů
a přihlašování ke kontrole studia (zkouškám, zápočtům),
o termín předložení podkladů pro prospěchová stipendia, udělená děkanem fakulty
za výsledky dosažené studenty v ak. roce 2017/2018,
o návrh úpravy náhledu na webové stránky fakulty, především zjednodušení náhledu
pro uchazeče o studium.



Dne 12. 11. 2018 byly všem studentům odeslány informace ohledně prerekvizit/korekvizit
pro příští akademický rok:
o Prerekvizity povinných předmětů pro 1. - 3. úsek studia jsou již schváleny
a uplatňovány.
o Prerekvizity pro 4. a 5. úsek studia byly schváleny všemi vyučujícími a budou
do studijních plánů zavedeny od příštího akademického roku (2019/2020).



Usnesení rektora UK v Praze čj. UKRUK/145438 ze dne 5. 11. 2018, kterým se studentce
3. úseku studia (FAR) nepromíjí zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozhodnutí rektora
UK čj. POP/UKRUK/8/144073/2018-1 ze dne 20. 8. 2018 ve věci poplatku spojeného se
studiem.



Pozvánku Univerzity Karlovy na seminář „Specifika VŠ studia studentů se zdravotním
postižením“, termín konání 28. a 30. listopadu 2018, místo konání: Zelená posluchárna
UK. Semináře se zúčastní PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.



Dopis UKRUK/153767/2018 ze dne 5. 11. 2018 ve věci zaslání pravost úředních razítek
vysokých škol a podpisů akademických funkcionářů na dokladech o ukončení studia
na vysokých školách. Univerzita Karlova je povinna na MŠMT poskytnout vzorové podpisy
všech osob, které mají oprávnění podepisovat vysokoškolské diplomy. Termín předání
jednotlivých fakult na Univerzitu Karlovu je nejpozději do 5. 12. 2018.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Návrh na změnu poplatku za doktorské studium v anglickém jazyce z 2.000 Kč na 0 Kč
v projednávané dílčí novele Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem).



Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro jmenovací řízení doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D.,
v oboru Analytická chemie: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Návrhy členů komise:
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., z PřF UP, prof. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D., z FaF UKo,
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., z ÚCh MU a prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., z PřF UK.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Lukáše Červeného, Ph.D.,
v oboru Humánní a veterinární farmakologie: prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Návrhy členů komise: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., z Univ. Pardubice,
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. z FVZ UO Brno, doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.,
z PřF UHK a doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D., z LF HK UK.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Mgr. Martina Krátkého, Ph.D.,
v oboru Farmaceutická chemie: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Návrhy členů
komise: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., z UP Olomouc, prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.,
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., z MU Brno a doc. Stanislav Rádl, CSc., z VŠCHT Praha.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D., v oboru
Klinická a sociální farmacie: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Návrhy členů komise:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., z FaF UKo, prof. PharmDr. František
Štaud, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., z ZSF JčU a prof. MUDr. Jiří Vítovec,
CSc., z FN u sv. Anny v Brně.



Věda a výzkum
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 11. 12. 2018.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Podklady pro přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2019/2020
byly schváleny Akademickým senátem FaF UK dne 31. 10. 2018 a po zapracování
připomínek v SIS finalizovány dne 20. 11. 2018.
o Informaci o výsledku hodnocení doktorského studia doktorandy na FaF UK
v akademickém roce 2017/2018. Doktorandům bylo položeno 11 základních dotazů
na jejich spokojenost v dané oblasti, které měly ohodnotit známkami obdobně jako
ve škole. Nejhorší známku (průměrně 2,6) získalo hodnocení kvality technického
zázemí v SIS a elektronické zpracování ISP a RH ISP. Naopak nejvíce byli doktorandi
spokojeni s kvalitou podpory poskytované pracovníky Vědeckého oddělení (průměrná
známka 1,3).



Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení jmenovacího řízení doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D., v oboru
Analytická chemie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Lukáše Červeného, Ph.D., v oboru
Humánní a veterinární farmakologie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Mgr. Martina Krátkého, Ph.D.,
v oboru Farmaceutická chemie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D., v oboru
Klinická a sociální farmacie.



Věda a výzkum
o Informaci o novém Opatření rektora č. 40/2018 „Jednací řád Komise pro etiku
ve výzkumu UK“.
o Informaci o dohodách mezi vládou ČR a vládami Polské republiky, Slovenské republiky
a Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů
o vzdělání.



Granty a projekty
o FaF UK podala do 16. kola soutěže GA UK celkem 57 žádostí, z toho 20 v sekci C –
Lékařské vědy a 37 v sekci B – Přírodní vědy – 25 v podsekci Chemie, 10 v podsekci
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Biologie, 1 v podsekci Fyzika a 1 v podsekci Matematika. Z celkového počtu je
6 návrhů projektů označeno jako interdisciplinární (4x B-Ch/C-Lék, 1x B-Mat/C-Lék
a 1x C-Lék/B-Bi). Kvalitní návrhy projektů studentů prvního ročníku doktorského
studia budou odměněny mimořádným stipendiem.
o Informaci o vyhlášení výzvy TA ČR EuroNanoMed3 Joint Call 2019, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Termín uzávěrky pro podání zkrácené verze je 31. 1. 2019,
termín pro podání návrhů ke kontrole na VO je 15. 1. 2019.
o Informaci o možnostech grantů britských společností, zveřejněnou na fakultním
intranetu.


Transfer technologií
o Informaci o novém Opatření rektora č. 46/2018 o realizaci práv duševního vlastnictví
na UK.
o Informaci o novém Opatření rektora č. 47/2018 o transferu znalostí a technologií
na UK.
o Informaci o biotechnologických konferencích BIOSPOT a BIOVARIA, konaných v Praze
dne 6. 3. 2019 a v Mnichově ve dnech 8. - 9. 5. 2019, zveřejněnou na fakultním
intranetu.

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


GAUDEAMUS 2019 – byla schválena účast fakulty na Gaudeamu v Praze ve dnech
22. 1. – 24. 1. 2019.



Reklamní předměty – reklamní předměty pro KACH ve výši 4 113,9 Kč bez DPH budou
ve výši 50% uhrazeny z rozpočtu fakulty. Předměty budou rozdány účastníkům 2nd
STARSS conference on Separation Science.
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Návrh na rozdělování reklamních předmětů - v roce 2019 každý vedoucí katedry obdrží 3
– 4 ks VIP reklamních balíčků (tašek), které bude moci dle svého uvážení použít na
reprezentaci Fakulty nebo věnovat svým hostům. Ty budou hrazeny z rozpočtu fakulty.



Pokud budou v roce 2019 jednotlivé katedry požadovat větší počet reklamních předmětů
na nějakou konkrétní akci, bude fakulta ze svých zdrojů hradit 50% nákladů.
V odůvodnitelných případech bude možno uhradit i 100%. Příspěvky bude vždy schvalovat
kolegium děkana.



BENU Česká republika a.s. – kolegium děkana schválilo (po odsouhlasení korektur)
uvedení loga fakulty pod článkem BENU v lednovém čísle časopisu Kam po maturitě,
ve kterém přiblíží potencionálním studentům co je obor Farmacie, kdo je lékárník asistent,
kdo je farmaceutický asistent, jak moc je toto povolání důležité a jaké benefity a finanční
ohodnocení mohou očekávat.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Rádio Černá Hora – Pozvánka na DOD 2018 poběží v rámci reklamní kampaně od 3. 12.
do 11. 12. 2018 na všech frekvencích rádia.



Instagram – Dne 21. 11. 2018 byl spuštěn instagramový účet Farmaceutické fakulty v HK
na adrese https://www.instagram.com/fafcunicz/. Jeho správcem je student – pan Adam
Reguli.



KOMS – Na cyklus seminářů v roce 2019 přislíbilo finanční příspěvek 11 firem v celkové
výši 260 000,- Kč.



Další reklamní předměty – na základě požadavků ze strany studentů byla na rektorát
zaslaná poptávka na cenovou nabídku mikin, plátěných tašek, propisek se stylusem
a laboratorních plášťů s logem fakulty.



Fotografování na FaF – na základě plnění rámcové smlouvy uzavřené s panem Martinem
Veselým bude v posledním listopadovém týdnu probíhat fotografování studentů při práci
v laboratořích. Fotografie budou použity v nové propagační brožuře Fakulty, na webu a
ve Výroční zprávě.



PF – Grafické návrhy PF 2019 jsou připraveny ke schválení.



Oslavy 50. výročí

8

o Konkrétní termín hlavního společenského večera, prostory a občerstvení jsou stále v
jednání


Zentiva
o Dne 20. 11. 2018 proběhlo setkání v Zentivě, za FaF se účastnil prof. Martin Doležal.
o Od října 2018 vlastní Zentivu nový vlastník – firma Advent International.
o Firma rozšiřuje svou působnost do Rumunska a nabízí možnost podpory spolupráce
s rumunskými farmaceutickými fakultami.
o Den Zentivy 2019 se bude konat ve druhé polovině března. Co nejdříve musíme sdělit
návrhy na přednášejícího.
o Mění se logo firmy Zentiva – z tohoto důvodu bude nutné změnit reklamní tabuli
u hlavního vchodu, nadpisy nad vitrínami v průchodu a loga na našich webových
stránkách. Nová loga v grafické podobě Zentiva pošle.
o Zentiva nadále podporuje exkurze do výroby, ale v menším rozsahu než tomu bylo
v minulosti.
o 14. 5. – 16. 5. 2019 - Industriální farmacie – příběhy zaměstnanců Zentivy.



NSVK – Ve dnech 24. 4. - 25. 4. 2019 se v Zentivě koná Nadnárodní studentská vědecká
konference. Fakultní kola se proto musí posunout do první poloviny dubna 2019.



Reprezentační ples Univerzity Karlovy – 25. 1. 2019 od 20 hodin – zveřejněno na intranetu
19. 11. 2018.

Oblast mezinárodních vztahů:


Fond mobility – v podzimním běhu FM bylo na rektorát předloženo celkem 160 návrhů
v celkové výši 7 700 726,- Kč. Za Farmaceutickou fakultu bylo podáno 9 návrhů v celkové
výši 662 343,- Kč. Výsledky budou oznámeny koncem listopadu 2018.



Internacionalizace.
o Univerzita Karlova vyzývá fakulty, aby zvýšily účast přijíždějících zahraničních
profesorů.
o Propagace a rozšíření spolupráce Univerzity Karlovy se bude od roku 2019 více
zaměřovat na Čínu, Koreu a Indii.
o Ukazatel D – Univerzita Karlova požaduje, aby fakulty pokud možno vyčerpaly celou
přidělenou finanční částku. Z Ukazatele D je možné hradit také propagaci fakulty
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v zahraničí. Z fondu Ukazatele D budou hrazeny pobyty studijní, nikoli pouze
badatelsky zaměřené. Žadatelé o příspěvek z fondu Internacionalizace - Ukazatele D
mají své žádosti optimálně podávat od ledna 2019. V březnu 2019 budou fakultám
oznámeny výše příspěvků na rok 2019.
o Uchazeči o příspěvek z fondu Internacionalizace vždy musí na rektorát odevzdat
Závěrečnou zprávu z cesty. Bez ní nemůže být dokončeno účtování.
o Vyúčtování čerpání z prostředků fondu Internacionalizace musí být provedeno
do 30. 11. 2018. Ve výjimečných případech lze na rektorátu požádat o povolení
výjimky – pokud se žadatel nestihne vrátit do 30. 11. 2018, ale stihne podat vyúčtování
cesty tak, aby Závěrečná zpráva a tabulka za fakultu byla odeslaná na rektorát
do 10. 12. 2018. Letos byla tato výjimka udělena také pro dva žadatele
z Farmaceutické fakulty.
o Univerzita Karlova vyzývá fakulty, aby v rámci programů Internacionalizace a
Erasmus+ podporovaly mobilitu a vzdělávání nejen akademiků, ale i ostatních
zaměstnanců. V letošním roce tak bylo přiděleno více prostředků na vzdělávání
zaměstnanců děkanátů.
o V podzimním termínu nebyly za naši Fakultu podány žádné žádosti studentů
o příspěvek z fondu Internacionalizace.


Od roku 2019 bude Srbsko programovou zemí. V letošním roce se už mohou předjednávat
smlouvy o spolupráci.



4EU Aliance.
o K Velké dohodě čtyř měst (Praha, Varšava, Paříž, Heidelberg) se od roku 2019 přidá
Milano. S Milanem zatím není podepsaná dohoda o Erasmu.



International Student Week in Ilmenau 2019 – Pozvánka na mezinárodní akci byla
zveřejněna na intranetu 12. 11. 2018.



Fond pro podporu strategických partnerství - Výzva k podávání návrhů projektů pro rok
2019 byla zveřejněna na intranetu 19. 11. 2018.



Stipendium do Maďarska na základě mezinárodních smluv – informace byla zveřejněna
na intranetu 20. 11. 2018.



Stipendium DAAD – Informace o účasti na letním kursu NJ byla zveřejněna na intranetu
21. 11. 2018.
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Články na web:
o Doc. Jaroslav Roh získal prestižní Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou
a bioorganickou chemii.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2
Dne 14. 11. 2018 proběhlo jednání na MŠMT, za UK se zúčastnil Prof. Šimůnek, Prof. Manďák,
Ing. Oliveriusová a Ing. Mikešová. U projektu Mephared 2 se nově počítá s následujícím časovým
harmonogramem: přípravné práce 2019 – 2021, realizace 2021 – 2025 (s finančním plánem
2,5 mld. Kč).
13. 11. 2018 proběhlo jednání s architekty Bogle Architects ohledně využití nových, rozšířených
pozemků pro stavbu Kampusu. Situace bude ještě dále probírána s právníky, rovněž bude nutné
zohlednit i vývoj kolem dopravy okolo M2 a Fakultní nemocnice.
14. 11. 2018 proběhlo pracovní jednání architektů s hlavním architektem města.
21. 11. 2018 proběhlo pracovní jednání architektů se zástupci dopravy ohledně možného
napojení Kampusu.
OSREP


STARSS – OP VVV
o V přípravě je vyhlášení VZ na centrální generátor dusíku s kompresorem (využití
ušetřených prostředků z předchozích VZ).



EFSA-CDN – OP VVV
o Aktuálně neobsazena jedna pozice VP2-11 Postdok.
o Probíhá příprava na PGS konferenci ke dni 23. – 24. 1. 2019.
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o DNS na dodávku chemikálií, laboratorního materiálu a laboratorních přístrojů je
ve fázi příjmu nabídek.
o VZ Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí – kupní smlouva podepsána.
o VZ Fluorimetr je ve fázi hodnocení nabídek.
o VZ Digitální PCR cyklér je ve fázi hodnocení nabídek.
o VZ Lyofilizátor ve fázi hodnocení nabídek.
o VZ Peptidový syntetizátor ve fázi příjmu nabídek.
o VZ Instrumentace pro superkritickou fluidní extrakci (SFE) ve fázi příjmu nabídek.
o VZ Instrumentace pro ultravysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii
(UHPSFC) ve fázi příjmu nabídek.
o VZ Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým
laserem ve fázi příjmu nabídek.
o VZ na NMR spektrometr min. 600 MHz II. vyhlášeno.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o K vyhlášení jsou připraveny VZ na dodávku UV zdroje pro detekci chromatogramů,
audio-video pro KTV; dodávku pipet; trenažéry pro nácvik podkožní aplikace.
o Z ušetřených finančních prostředků budou realizovány drobné stavební akce
vč. pořízení mobiliářů a laboratorního nábytku, a to v rámci budovy Sever, částečně
budovy Jih, a dále v rámci Zahrady léčivých rostlin a Zámostí.



InoMed – ITI – OP VVV
o 28. 11. 2018 se sejde na MŠMT hodnotící komise, která rozhodne o konečném
schválení projektu, případném krácení dotačního rozpočtu apod.
o Plánované zahájení projektu 1. 1. 2019.



DS Fafík II. – OP Z
o Pokračuje se v propagaci a oslovování potenciálních zájemců za účelem navýšení
obsazenosti zařízení.



ERDF – OP VVV
o Probíhá příprava změny projektu k využití úspor v rámci VZ (nákup licencí, mobiliáře
a aktivních prvků).



ESF – OP VVV
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o Probíhá příprava podkladů pro kontrolu na místě z MŠMT, bude se týkat kontroly
od začátku projektu do 4. monitorovacího období, primární kontrola bude na RUK,
kontrola na místě se se týká všech zainteresovaných fakult UK.
o Dne 21. 11. 2018 vyhlášena VZMR s názvem Videodokumentace vybraných činností
lékárníka v nemocniční lékárně.


ICM Erasmus+ (kreditová mobilita) – OP VVV
o S RUK je v řešení příprava a zaslání interinstitucionální dohody a Learning agreement
k mobilitám (Austrálie, Brazílie).



ESF výzva pro VŠ II. a ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o 9. 11. 2018 na stránkách MŠMT uveřejněno Avízo výzvy č. 02_18_056 ESF výzva
pro vysoké školy II a Avízo výzvy č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II.
o Pod 2 celouniverzitními projekty byly do Strategického plánu rozvoje (dále jen „SPR“)
FaF UK uvedeny 2 projekty. S RUK v řešení konkretizace projektových záměrů.



Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na FaF UK II
o OP VVV uveřejnil dne 15. 11. 2018 Avízo výzvy č. 02_18_054, předpokládané vyhlášení
výzvy v prosinci 2018, datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 4. 2019.
o Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných
a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity
pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje,
vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění
excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení
výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
o Do Strategického plánu rozvoje přiřazen pod celouniverzitní žádost i projektový záměr
FaF UK.
o UK již v obdobné výzvě realizuje projekt Zkvalitnění strategického řízení na UK
v oblasti lidských zdrojů ve VaV.
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Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Ostatní
o Změna zástupce vedoucího Katedry organické a bioorganické chemie. Od 1. 11. 2018
je zástupcem vedoucího katedry PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.



Výběrové řízení
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmaceutické technologie. Na výše uvedenou pozici nebyl vybrán žádný uchazeč/ka.
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/ky Studijního oddělení.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)

Děkan po projednání v kolegiu schvaluje


Opatření děkana Inventarizace majetku.
o Datum provedení inventarizace k 30. 11., v souladu s Opatřením rektora.
o Nově byla zakotvena dílčí inventarizační komise Pokladna.



Svěření pozemku pod části budovy v Zámostí do správy FaF.
o Nákup pozemku pod částí budovy v Zámostí od Římskokatolické farnosti Hradec
Králové byl zrealizován a pozemek je ve vlastnictví Univerzity Karlovy.
o Žádost o svěření pozemku st. p. č. 1376/3 v k. ú. Malšovice u Hradce Králové do správy
FaF.



Platební terminál v kantýně FaF.
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o Provozovatel platebního terminálu, tj. ČSOB nemůže nabídnout p. Orlovské stejné
finanční podmínky za služby vedení platebního terminálu, jaké má fakulta. Vzhledem
k trvajícímu zájmu zaměstnanců a studentů fakulty o možnost platit v kantýně
platební kartou, bude p. Orlovské nabídnuta podpora provozu terminálu, která bude
promítnuta do nájemní smlouvy.


Dodatečný příspěvek – listopad 2018.
o MŠMT posílilo rozpočet VŠ – rozpočtový okruh I – určeno zejména do oblasti mzdové
politiky. UK z celkového přiděleného objemu rozdělila finance ve stejném poměru,
jako byl rozdělen příspěvek na rok 2018, dle schválených Principů.
o Přidělené prostředky budou rozděleny v poměru 60:40 a převedeny do fondu odměn
kateder/středisek a fondu děkana. Část prostředků z fondu děkana bude zároveň
použita pro odměny THP pracovníků děkanátu a středisek, kde nejsou možnosti využití
jiných zdrojů (zejména vědeckých projektů a grantů).



Rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2017.
o V souladu s OR č. 47/2015 bude výsledek hospodaření fakulty dle čl. 2 odst. 3 OR (279
tis. Kč) přidělen do fondu provozních prostředků dle čl. 5 písm. c).
o Finance tohoto fondu pak budou primárně rezervou pro financování projektu
MEPHARED 2 (zejména nezpůsobilých výdajů a příslušného kofinancování).



Kontaktní osoba – projekt Sběr dat UK.
o Děkan fakulty jmenuje ing. Lenku Vlčkovou kontaktní osobou pro oblast sběru dat na
fakultě. Ta bude mít přehled o tom, jaká data a jakým způsobem jsou na naší fakultě
sbírána a požadované sběry dat bude koordinovat.
o Odpovědnou osobou za sběr dat je pověřen RNDr. Václav Koula, vedoucí správního
oddělení.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků.
o MŠMT schválilo Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2017.
o Výrok auditora k hospodaření UK za rok 2017 byl bez výhrad.
o MŠMT navyšuje příspěvek VŠ s doporučením použít na posílení mzdové politiky.
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o V rámci UK doporučena maximální výše FTE do 1,5, pokud se jedná o úvazky
v projektech EU, tak nesmí překročit 1,2 FTE (vč. dohod) – sčítá se za IČ.
o Vnitřní mzdový předpis – případné návrhy na aktualizaci nutno zaslat pí kvestorce.
o Diskuze k materiálu MŠMT – povinnosti stanovit příslušné vnitřní předpisy např.
pro limity na ubytování, letenky, zdůvodňování použití taxi apod.
o Účtování internacionalizace – odděleně podle zdroje.
o Do fondu účelově určených prostředků UK nedoporučuje převádět více jak 5 %.
o Vyhotovení nových razítek se státním znakem je pouze v kompetenci pí kvestorky.
o Od 1. 1. 2019 se připravuje navýšení minimální a zaručené mzdy. UK bude případně
reagovat rozšířením rozpětí mzdových tarifů příslušných tříd. Fakulty musí ale již
od ledna postupovat v souladu s nařízením vlády.
o Vyčíslení normativu v roce 2018:


Průměrný normativ UK (tj. příspěvek A+K celkem děleno normativní počet
studentů) je 41 650,- Kč,



Základní normativ (tj. příspěvek A děleno normativní počet studentů) je 29 303,Kč,




Průměrný ministerský normativ je 42 881,- Kč.

Nové úročení depozit fakulty.
o Proběhlo jednání s ředitelkou hradecké pobočky ČSOB, ze kterého vzešel návrh na
nové úročení depozit fakulty, s platností od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019.
o Dosud byly úroky na depozitech nulové.



Schválení vnitřních předpisů FaF na jednání AS UK.
o Na jednání AS UK byly na jeho zasedání dne 19. 10. 2018 schváleny 1) Změna Statutu
FaF UK a 2) Změna Jednacího řádu Akademického senátu FaF UK.
o Potvrzené originály vnitřních předpisů byly zaslány předsedou AS RUK dne
11. 11. 2018 k rukám předsedkyně AS FaF.
o Úplná znění po schválení novel Statutu a Jednacího řádu AS byly zveřejněny na webu
fakulty.



Stanovisko Ministerstva financí k použití elektronických prostředků v rámci řídicí
kontroly.
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o V dokumentu Ministerstva financí „Stanovisko CHJ č.3/2018 k použití elektronických
prostředků v rámci řídicí kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“,
je uvedeno toto stanovisko: „Schvalovací postupy předběžné řídicí kontroly můžou být
prováděny v papírové i elektronické podobě. V případě využití elektronických
prostředků zákon nevyžaduje použití kvalifikovaného, uznávaného nebo zaručeného
elektronického podpisu. Pro účely řídicí kontroly, je dostatečný i nezměnitelný záznam
v informačním systému“.
o Můžeme tedy pro účely finanční kontroly považovat za dostačující záznam v IS,
přihlášení do systému resp. schválení, není třeba elektronický podpis, jak bylo ještě
donedávna prezentováno. Má to zásadní význam pro schvalování např. objednávek
a faktur ve VERSO a jejich validitu pro případné kontroly, výrazně se tím také proces
schvalování proti očekávání zjednodušuje.


Evidence majetku – štítky s čárovým kódem.
o Na základě podnětu EO bude technicky změněn systém označování majetku
inventarizačními čísly. Doposud užívané umělohmotné pásky s vyraženým číslem
budou nahrazeny štítky s 2D-kódem, inventarizačním číslem a názvem položky. Je to
předpoklad pro případnou budoucí elektronickou inventarizaci, ke které můžeme
přistoupit. Systém funguje např. na 1.LF, MFF a PřF.



Stav nákupu pozemků v Zámostí.
o Kupní smlouva včetně doložky je schválena. Spoluúčast fakulty je zaplacena. Ze strany
Univerzity Karlovy je podepsán návrh na vklad. UZSVM tento týden podá návrh
na vklad do katastru nemovitostí. Tím bude splněna podmínka Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, že pozemky v Zámostí budou do 31. 12. 2018 ve vlastnictví
Univerzity Karlovy.



Parkovací stání fakulty – návrh postupu při kontrolách parkovacích stání fakulty.
o Vzhledem k zhoršující se situaci v ul. Heyrovského ohledně volných parkovacích míst
a jejich případného zpoplatnění, je nutné zajistit režim parkování na fakultním
parkovišti.
o Byla vypracována evidence SPZ zaměstnanců, kterým bude přidělena parkovací
kartička.
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o V případě využití parkovacích míst fakultního parkoviště musí mít automobil
dostupnou parkovací kartičku – nejlépe za oknem, na palubní desce.
o IPTO bude provádět namátkové kontroly, neoprávněné parkování bude zaevidováno
a majitel bude upozorněn na přestupek. V případě opakovaných přestupků bude
přivolána městská policie.


Opatření děkana k inventarizaci.
o V souvislosti s připravovaným Opatřením děkana k inventarizaci r. 2018 –
upozorňujeme na změnu termínů odevzdání inventarizačních zápisů zpět na EO
do 11. 1. 2019.
o Vzhledem k termínu inventury ve skladu materiálových zásob, bude sklad otevřen
pro čerpání r. 2018 do 11. 1. 2019.



Rozdělení finančních prostředků internacionalizace ukazatel D.
o Bylo provedeno přeúčtování nedočerpaných finančních prostředků internacionalizace
v souladu s jejími pravidly.
o Nedočerpané prostředky budou rozděleny skupinám a katedrám projektu PROGRES
podle poměrů, na základě kterých byla přidělena dotace pro letošní rok.
o Informace o navýšení rozpočtů Progresů skupin a kateder o nedočerpanou dotaci
na Internacionalizaci ukazatel „D“ bude zaslán s přehledovou tabulkou katedrám
a skupinám mailem.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

