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ZÁPIS
č. 01/2019
z jednání kolegia děkana 7. ledna 2019

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

Omluven:
prof. Nachtigal

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

Termíny konání výuky 1. až 3. ročníku kombinované formy studia bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika v letním semestru ak. r. 2018/2019:
o 1. ročník: 22. 2. a 23. 2., 8. 3. a 9. 3., 22. 3. a 23. 3., 5. 4. a 6. 4., 26. 4. a 27. 4., 10. 5.
a 11. 5., 17. 5. a 18. 5. 2019.
o 2. ročník: 22. 2. a 23. 2., 8. 3. a 9. 3., 22. 3. a 23. 3., 5. 4. a 6. 4., 26. 4. a 27. 4., 10. 5.
a 11. 5., 17. 5. a 18. 5. 2019.
o 3. ročník: 22. 2. a 23. 2., 8. 3. a 9. 3., 22. 3. a 23. 3., 5. 4. a 6. 4. 2019 a individuální
konzultace na bakalářské práci.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Rozhodnutí rektora č. j. UKRUK/162581/2018-2 ze dne 3. 12. 2018 v záležitosti studentky
2. úsek studia studijního programu Farmacie, která se odvolala proti rozhodnutí děkana
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ohledně nepovolení přerušení studia. Závěr: odvolání se zamítá a rozhodnutí děkana
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se potvrzuje. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
7. 12. 2018, a proto nyní bude studentce studium ukončeno.
•

Částka za zpracování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které byly
posouzeny v období od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018, je naší fakultě Univerzitou Karlovou
přiznána ve výši 6 000,-- Kč. Tato částka bude převedena z UK na účet naší fakulty.

•

Úraz studentky 1. úseku studia studijního programu Farmacie, který se měl stát při výuce
předmětu Tělesná výchova, nebude postoupen pojišťovně k odškodnění a to z důvodu, že
studentka nedodržela pravidla, se kterými byla katedrou seznámena a která podepsala.
Nedodržela především to, že úraz nahlásila s měsíčním zpožděním po uvedeném vzniku,
a vyučující si není vědoma nestandartního průběhu výuky, který by naznačoval vznik úrazu
během této vyučovací hodiny.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Žádost a nezbytné podklady k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Pharmaceutical Sciences, který bude vyučován v anglickém jazyce, byla předána dne
4. 1. 2019 na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací Univerzity Karlovy.

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

Věda a výzkum
o Návrhy nominací odborníků do oborového hodnotícího panelu MED za vědní oblast
farmacie:
▪

Prof. Jose Costa Lima (Uni Porto) – emeritní profesor a děkan Farm. fakulty Uni
Porto, farmaceutická analýza.
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▪

Prof. Rodolphe Fischmeister (Inserm Paříž) - Director of Research INSERM,
farmakologie.

▪

Prof. Brian Hasinoff (Uni Manitoba) – emeritní profesor, medicinální chemie.

▪

Prof. Danijel Kikelj (Uni Lublaň) - vedoucí farmaceutické (medicinální) chemie
na Farm. fakultě.

o Návrhy nominací odborníků do oborového hodnotícího panelu SCI za vědní oblast
chemie:
▪

Prof. Willy Baeyens (Uni Brusel) - vedoucí Laboratoře analytické a environmentální
chemie.

▪

Prof. Stefano Girotti (Uni Bologna) – Farm. fakulta, Analytická chemie.

o Nominace srovnatelných evropských univerzit („benchmark“) jako referenčních
pracovišť (Univerzita Karlova: QS University ranking by subject – Pharmacy and
pharmacology: 151-200):
▪

University of Coimbra, Faculty of Pharmacy; QS University ranking by subject –
Pharmacy and pharmacology: 151-200.

▪

University of Porto, Faculty of Pharmacy; QS University ranking by subject –
Pharmacy and pharmacology: 101-150.

▪

University of Bologna, School of Pharmacy, Biotechnology and Sport Science; QS
University ranking by subject – Pharmacy and pharmacology: 51-100.

▪

Semmelweis University Budapešť, Faculty of Pharmacy; QS University ranking by
subject – Pharmacy and pharmacology: 151-200.

•

Transfer technologií
o Vyplacení odměny původcům vynálezu „Substituovaný 1,2,4-oxadiazol, jeho použití
a farmaceutický přípravek ho obsahující“ podle příslušných pravidel.

•

Soutěže
o Nominaci prof. Vinšové na člena komise pro udělování Ceny prof. RNDr. Jaroslava
Heyrovského (místo prof. Hrabálka).

4

o Nominaci PharmDr. Josefa Řezníčka, Ph.D. jako kandidáta na Cenu primátora města
za studentskou tvůrčí práci.
o Nominaci prof. F. Švece jako kandidáta pro udělení výzkumné podpory Donatio
Universitatis Carolinæ.
o Nominaci vědecké monografie na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
za kalendářní rok 2018. Nominována je kolektivní monografie:
▪

Šklubalová Z., Vraníková B: Oční přípravky (ocularia, ophthalmica). Praha:
Maxdorf, 2018. ISBN 978-80-7345-572-9.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informace, předané členům Koordinační rady lékařství, farmacie a zdravotnických věd
i Koordinační rady přírodních věd, konkrétně prezentace RUK ze zasedání
koordinačních rad (KR) DSP, souhrnný zápis ze zasedání KR DSP, slovníček pojmů
ve financování DPS, přehled funkcí Modulu doktorského studia v SIS, přehled
povinností ISP dle jednotlivých oborových rad a kontaktní seznam hromadných emailů
dle jednotlivých KR.
o Informaci, rozeslanou emailem předběžně přihlášeným akademickým pracovníkům
a doktorandům ve dnech 14. 12. 2018 a 7. 1. 2019, o termínech konání seminářů
z avizovaného kurzu pedagogických dovedností, které budou probíhat v 5 termínech
během února až března, vždy ve středu odpoledne na FaF UK. Kapacita kurzu (40 míst)
byla překročena již po prvním kole přihlašování a z toho důvodu nebyla informace
rozeslána všem pracovníkům.

•

Věda a výzkum
o Informaci, rozeslanou emailem dne 28. 12. 2018, o vyplacení odměn za publikační
činnost za rok 2018, vyplacených z programu PROGRES Q42, včetně TOP 10
publikujících pracovníků, podílu kateder na publikační aktivitě fakulty a nejlepších
publikací dle IF s fakultní afiliací za rok 2018.
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o Informaci o Opatření rektora č. 61/2018 „Hodnocení tvůrčí činnosti v období
2014 – 2018“, které stanovuje kompletní harmonogram cyklu hodnocení, jež bude
zahájeno dnem 1. 3. 2019.
o Informaci o ukončení hodnocení podle M17+ za první rok. Univerzita Karlova je
hodnocena nejvyšší známkou „A“.
•

Granty a projekty
o Ze 2 podaných mezinárodních grantů, schválených GA ČR, byl německou stranou DFG
podpořen pouze projekt prof. Vávrové.
o Pozvánku na Druhé výroční setkání řešitelů projektů Primus, konané dne 17. 1. 2019
v Karolinu, jehož se za FaF zúčastní svým posterem Ing. Matoušková.
o Informaci o Opatření rektora č. 59/2018 „Obsah, formální náležitosti, způsob
předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období
roků 2017–2018“, které stanoví termín pro předložení elektronického vyhotovení
prostřednictvím modulu GaP informačního systému IS Věda ke dni 28. 2. 2019.
o Informaci o schválení RVVI dvou zcela nových a vysoce inovativních programů
zaměřených na průmyslový výzkum a na životní prostředí zajišťovaných TA ČR
v souhrnné hodnotě 20 miliard korun, zveřejněnou na fakultním intranetu.

•

Transfer technologií
o Na pozici technologický skaut senior a technologický skaut junior v rámci projektu
Univerzitní inovační síť byli nominováni doc. Miletín a dr. Holas. Předpokládaný
nástup 1. února 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Pravidla pro čerpání příspěvků z fakultního Fondu Internacionalizace Ukazatele D pro rok
2019:
o Maximální možná poskytnutá částka na osobu a měsíc je 20 tis. Kč.
o Maximální možná poskytnutá částka na osobu a rok je 60 tis. Kč.
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•

Žádosti tří fakultních žadatelů o příspěvek z Fondu Internacionalizace Ukazatele D
v celkové výši 120 tis. Kč.

•

Udělení mimořádných stipendií pregraduálním studentů a doktorandům za organizaci
Dne otevřených dveří 12. 12. 2018.

•

Použití fotografií studentů v laboratořích na webových stránkách veletrhu pracovního
uplatnění, které připravuje Spolek Českých Studentů Farmacie.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Opatření rektora č. 58/2018 – s účinností od 1. 1. 2019 vcházejí v platnost Priority
pro činnost Fondu Mobility Univerzity Karlovy pro rok 2019. Nově budou podporovány
především

studentské

výjezdy.

Kompletní

přehled

je

uveden

na

webu:

https://www.cuni.cz/UK-9479.html.
•

Poděkování studentům DSP: Rastislav Antal, Veronika Sommerová, Barbora Boltnarová,
Jana Brokešová, Martina Háková, Marcela Hollá, Aneta Kholová, Rudolf Vrabec, Simona
Dvořáčková, Kateřina Breiterová, Simona Najpaverová, Katarína Tripská, Eliška Kohelová
za organizaci Dne otevřených dveří Farmaceutické fakulty na katedrách.

•

Vyúčtování Fondu strategických partnerství a Internacionalizace Ukazatel D – závěrečné
zprávy byly v řádném termínu odeslány ke zpracování na RUK.

•

Banner na budovu – v závěru měsíce prosince bylo poptáno 8 specializovaných firem
na výrobu a montáž banneru na jižní budovu FaF s logem 50. výročí.

•

Od ledna 2019 bude probíhat včelařský kroužek pro zaměstnance a studenty FaF. Zájemci
se mohou přihlásit u Ing. Chlebkové.

•

Galerie Na Mostě – Dne 7. 1. 2019 od 16 hodin proběhne vernisáž výstavy Lubomír Lichý
– Kreslený humor. Výstava potrvá do 1. 2. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Avicenna Tajik State Medical University, Republic of Tajikistan, oslovili naší fakultu
se žádostí o partnerství při modernizaci vzdělávání v oboru farmacie.

•

2019 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship – nabídka možnosti výzkumu
na University of Pittsburgh - zveřejněno na intranetu 3. 1. 2019.
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•

Informační seminář Erasmus+ KA2 - Strategická partnerství ve VŠ sektoru - Výzva 2019 –
seminář se koná v Praze dne 16. 1. 2019 - zveřejněno na intranetu 3. 1. 2019.

•

Články na web:
o Dne 14. 12. 2018 vydala ČTK zprávu o úspěchu pracovní skupiny prof. Alexandra
Hrabálka. Americká společnost Svenox Pharmaceuticals LLC odkoupila patentovou
přihlášku, která chrání skupinu vysoce účinných antimykobakteriálně účinných látek.
https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2018/Nejnovejsi-vysledky-vyzkumneskupiny-prof-Hrabalka/?lang=cs-cz
o V 10. ročníku soutěže Věda je krásná uspěla studentka Bc. Linda Pokorná – umístila se
na 1. místě v kategorii „Vědecká ilustrace a virtuální příroda“. RNDr. Miloslav
Macháček, Ph.D., se se svým snímkem „Temná strana minerálů“ nejen umístil
na 1. místě v kategorii „Vědecká fotografie“, ale byl oceněn jako absolutní vítěz celého
jubilejního ročníku.
o Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D., byl dne 18. 12. 2018 jmenován profesorem
Univerzity Karlovy v oboru Farmaceutická chemie.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2
•

12. 12. 2018 proběhla konečná kontrola podkladů FaF prof. Zimčíkem k předání
architektům. Materiál byl během vánočních svátků výrazně dopracován.

•

14. 12. 2018 na Poradě směrování bylo navrženo využít variantu s upravenými pozemky,
které umožní vyhovět Fakultní nemocnici z hlediska místa napojení na kampus.

•

18. 12. 2018 odeslán oficiální dopis primátorovi s žádostí o směnu pozemků.
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OSREP
•

DSP a MOLABI-PL – OP VVV
o MOLABI-PL: MŠMT schválilo žádost o změnu týkající se využití úspor na nákup
dodatečného investičního a neinvestičního vybavení.
o Dne 10. 12. 2018 vyhlášena VZ na dodávku UPS pro projekt MOLABI-PL.

•

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V projektu jsou z celkových osmi mobilit, dvě v návratové fázi, dvě v běhu, dvě budou
v lednu 2019 a na jednu mobilitu je aktuálně dokončováno výběrové řízení
s předpokládaným začátkem mobility 2/2019.
o V projektu není obsazena poslední pozice 3-FAF-KFT1. Na pozici bude vyhlášeno nové
výběrové řízení.

•

STARSS – OP VVV
o Ukončení vypsaných VŘ na pozice FaF 12 a FaF 14. Nástup k 1. 1. 2019.
o V současné době znovu vypsáno VŘ na finančního manažera do 18. 1. 2019.
o Podepsána rámcová smlouva na catering pro roky 2019 – 2020.
o Dne 20. 12. 2018 vyhlášena VZ centrální generátor dusíku s kompresorem.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o DNS na dodávku chemikálií, laboratorního materiálu a laboratorních přístrojů je
v současné době na podpisech jednotlivých smluv.
o VZ na propagační předměty bylo zrušeno z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.
Výběrové řízení na průběžnou dodávku propagačních předmětů se bude opakovat.
o Probíhají VZ na pořízení klíčových vědeckovýzkumných přístrojů. V rámci VZ na NMR
spektrometr dne 27. 12. 2018 proběhlo otevírání obálek.

•

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV
o V přípravě žádost o změnu – rozdělení úspor.
o V průběhu ledna a února 2019 budou soutěženy zbývající plánované přístroje.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o Dne 18. 12. 2019 byly zveřejněny finální výsledky.
o Ze strany MŠMT došlo ke krácení dotace.
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o Zahájena realizace projektu od 1. 1. 2019.
o Dne 21. 1. 2019 bude porada realizačního týmu.
•

DS Fafík II. – OP Z
o Vypsáno VŘ na pozici „Pečující osoba“ – DPP (zástup za hlavní pečovatelky).
o Aktuální nasmlouvaná obsazenost zařízení je přibližně 80 %.

•

ESF – OP VVV
o Předpoklad zahájení kontroly na místě 01-02/2019.
o Pokračování tvorby studijních materiálů a e-learningu v roce 2019 – od 1. 1. 2019 je
12 tvůrců.
o Veřejná zakázka „Videodokumentace vybraných činností lékárníka v nemocniční
lékárně“ bude zrušena z důvodu změny legislativy a znovu vypsána.

•

Mezinárodní kreditová mobilita (ICM) – Erasmus+
o Aktuálně probíhá dolaďování podoby smlouvy mezi FaF a Univerzitou Melbourne
a rovněž i s univerzitou v Brazílii.
o Probíhá příprava projektu do výzvy 2019 s celkem 4 zeměmi (Austrálie, Argentina,
Rusko a Indonésie), po posouzení a výběru na RUK bude dle připomínek projekt
finálně upraven.

•

ESF výzva pro VŠ II. a ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Pod 2 celouniverzitní projekty byly do Strategického plánu rozvoje (dále jen „SPR“) FaF
UK uvedeny 2 projekty s plánovanou alokací na ESF projekt ve výši 3,5 mil. Kč a ERDF
projekt ve výši 20 mil. Kč. S RUK v řešení konkretizace projektových záměrů (měkké
i investiční aktivity), vč. alokovaného rozpočtu.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výběrové řízení
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Na výše uvedenou pozici nebyl vybrán
žádný uchazeč.
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o Výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry organické a bioorganické chemie se
uskuteční dne 28. 1. 2019 v 15:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
Komise výběrového řízení:
Katedra

předseda

organické a

prof. RNDr. Petr

bioorganické

AS FaF
prof. PharmDr.

Solich, CSc.

chemie

prof. PharmDr.

prof.

PharmDr.

František

Martin

PharmDr.

Mgr.

Štaud,

Doležal,

Alexandr

Martin

Ph.D.

Ph.D.

Hrabálek,

Krátký,

CSc.

Ph.D.

o Výběrové řízení na pozici referenta/ky Studijního oddělení se uskuteční ve dnech
17. 1. a 18. 1. 2019 ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového
řízení: Ing. Lenka Vlčková, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., prof. PharmDr. Petr
Nachtigal, Ph.D., Vlasta Shejbalová.
o Opakované vypsání výběrového řízení na pozici finanční manažer/ka Oddělení
strategického rozvoje a evropských projektů z důvodu nenastoupení vybrané
uchazečky na danou pozici.

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

Kariérní řád – další postup
o V prosinci 2018 Akademický senát fakulty i Vědecká rada projednaly návrh Kariérního
řádu pro akademické pracovníky FaF UK a vyjádřily souhlasné stanovisko.
o Platnost a účinnost opatření nastává dnem 10. 1. 2019.
o Pracovněprávní dokumenty budou postupně uvedeny do souladu s novým opatřením.

•

Opatření děkana Tvůrčí volno
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o Do návrhu Opatření děkana k tvůrčímu volnu byly zapracovány další připomínky, které
vzešly z kolegia děkana dne 10. prosince 2018 a další komunikace.
o Návrh bude dále předložen k vyjádření rozšířenému kolegiu s termínem pro
připomínky do 17. 1. 2019.
•

Tuzemské stravné sazby na rok 2019
o 5 – 12 hod.

90,- Kč

o 12 – 18 hod.

140,- Kč

o Nad 18 hod.

220,- Kč

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Informace z porady tajemníků ze dne 12. 12. 2018
o Problematika inventur – věnovat zvýšenou pozornost při kontrole stavu majetku.
o Evidence pracovní doby – prezentace aplikace RUK. LF v HK a FaF UK připomněly,
že v rámci UK je zároveň možné pro evidenci pracovní doby využít systém Aktion
dodaný firmou MC Systems (navazující na systém řízení vstupů na UK). Zároveň
požádaly o zvážení dalšího postupu, zejména zda budou do budoucna v rámci UK
podporovány z pohledu financování a případného propojení na další informační
systémy oba způsoby vedení elektronické evidence pracovní doby.
o Funkce bezpečnostního ředitele – s účinností od 1. 12. 2018 byl jmenovaný pro tuto
funkci Ing. Bulíček – problematika utajovaných skutečností.
o Upozornění na dodržování limitů úvazků v projektech.
o Ekonomický informační systém – dne 7. 1. 2019 otevírání obálek.

•

Závěr tajemnice Farmaceutické fakulty v Hradci Králové k doplňkové zprávě
k inventarizačnímu zápisu projektu Vybudování a provoz dětské skupiny v HK - Fafík
1. etapa, tj. do srpna 2018
o Dopisem ze dne 10. 12. 2018 byl předsedovi škodní komise prof. RNDr. Petru Solichovi,
CSc., předán k projednání závěr tajemnice, kterým bylo konstatováno podezření
na vznik škody v rámci fungování Dětské skupiny Fafík v průběhu 1. etapy, tj. do srpna
2018.

•

Stav nákupu pozemků v Zámostí
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o Vlastníkem pozemků v Zámostí v katastru nemovitostí je Univerzita Karlova. Tím byla
splněna podmínka Rozhodnutí o poskytnutí dotace, že pozemky v Zámostí budou
do 31. 12. 2018 ve vlastnictví Univerzity Karlovy.
o Na RUK byla zaslána žádost o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu
pro rok 2018 na akci „UK-FaF – Zámostí“, nákup pozemků. Termín proplacení kupní
ceny z dotace je do 30. 6. 2019.
•

Vyhláška 333/2018 Sb - použití soukromého automobilu k služebním účelům
o Vyhláška 333/2018 Sb., určující výši tuzemského stravného, rovněž pro účely
cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům stanoví sazbu základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy, která činí:
▪

4,10 Kč/km u osobních silničních motorových vozidel, což je oproti loňsku zvýšení
o 0,10 Kč.

o Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.
o Ceny pohonných hmot od 1. 1. 2019:

•

▪

33,10 Kč/l za benzín 95 oktanů.

▪

37,10 Kč/l za benzín 98 oktanů.

▪

33,60 Kč/k za motorovou naftu.

Doúčtování a uzavření rozpočtů
o Kontrola vyúčtovaných objednávek, včetně zaúčtovaných osobních nákladů do pátku
11. 1. 2019.
o Poslední možné úpravy v týdnu 14. 1. - 17. 1. 2018.
o V pátek 18. 1. 2019 se uzavírá DPH za prosinec r. 2018.
Upozornění na předání vyúčtování zahraničních stáží - nákladů, které se věcně týkají
r. 2018 k proúčtování do r. 2018.
o Náklady, které věcně souvisí s příslušným rokem, musí být do tohoto roku
proúčtovány.
o Jedná se zejména o jízdné, diety, apod.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

