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ZÁPIS
č. 4/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 18. února 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, prof. Vlček, dr. Siatka, dr. Mužíková, Mgr. Bezouška,
Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Handlová, Ing. Mikešová, PhDr. Kudláčková, Ing. Kubíček,
prof. Zimčík, pí Voříšková
Hosté: pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský, Ing. Hubáček, pí Opltová

Omluveni:
doc. Duintjer Tebbens, doc. Šklubalová, Mgr. Valášková, Ing. Chlebková, Mgr. Picková

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


Udělení jednorázového stipendia za vynikající sportovní výsledky, dosažené v roce 2018
na celostátní, případně mezinárodní úrovni. O stipendium zažádala jedna studentka, která
stanovené

podmínky

splnila.

Žádost

posoudila

komise

ve

složení

prof. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška a Mgr. Iveta Szakošová.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Rozhodnutí rektora čj. UKRUK/17810/2018-2 ze dne 28. 1. 2019 ohledně vyřízení odvolání
studentky 5. úseku studijního programu Farmacie proti rozhodnutí děkana ve věci
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nepovolení přerušení studia. Odvolání rektor zamítá a rozhodnutí děkana fakulty ze dne
8. 10. 2019 č. j. UK FaF/127557/2018-2 potvrzuje.


Pozvánka firmy www.scio.cz, s.r.o., na setkání zástupců českých vysokých škol, konané
dne 26. 2. 2019 v Praze nebo 27. 2. 2019 v Brně.



Pozvánka na seminář Vysokoškolská legislativa se zaměřením na studijně-právní agendu,
pořádaný Akademickým Centrem Studentských Aktivit. Termín konání 9. 4. 2019 v Brně.

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


Doktorské studium
o Upozornění oborovým radám k organizaci doktorského studia: Oponentem disertační
práce nesmí být spoluautor publikací daného doktoranda.



Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro řízení o jmenování profesorem doc. Ing. Lucie Cahlíkové,
Ph.D., v oboru Farmakognosie: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D., z Univerzity
Komenského v Bratislavě
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení Ing. Pavla Bobáľa, CSc. (VFU Brno),
v oboru Farmaceutická chemie: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., v oboru
Klinická a sociální farmacie: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Petra Chocholouše, Ph.D.,
v oboru Analytická chemie: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. z Univerzity Palackého.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení Ing. Kateřiny Macákové, Ph.D., v oboru
Farmakognosie: prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. z VFU Brno.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Jana Zitka, Ph.D., v oboru
Farmaceutická chemie: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.



Věda a výzkum

3

o Program Vědecké rady FaF UK pořádané dne 12. 3. 2019.
o Organizační zajištění kvalifikačních přednášek a zasedání VR.


Transfer technologií
o Návrh opatření děkana č. 4/2019 „Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové“ se zapracovanými připomínkami.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace z porady proděkanů k doktorskému studiu dne 15. 2. 2019, jehož se
zúčastnil dr. Roh.



Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení řízení o jmenování profesorem doc. Ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D.,
v oboru Farmakognosie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Pavla Bobáľa, CSc. (VFU Brno), v oboru
Farmaceutická chemie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., v oboru Klinická
a sociální farmacie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Petra Chocholouše, Ph.D., v oboru
Analytická chemie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Kateřiny Macákové, Ph.D., v oboru
Farmakognosie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Jana Zitka, Ph.D., v oboru
Farmaceutická chemie.



Věda a výzkum
o Předpokládaná výše finančních prostředků (bez bonifikací), poskytnutých FaF UK
na uskutečňování programu PROGRES Q42 „Vývoj a studium léčiv“ v roce 2019, činí
téměř 53 mil. Kč. Souhrnnou výši všech prostředků na pořízení dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku (investice) v roce 2019 v rámci programu Progres
je nutné sdělit na RUK do 15. 5. 2019. V případě plánu pořízení z prostředků
na program dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě
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přesahující 2 mil. Kč bez DPH je nutné předložit RUK přehled tohoto majetku
do 8. 3. 2019.
o Informace

z porady

proděkanů

dne 7. 2. 2019

k hodnotitelům,

panelistům

a „benchmarkovým“ institucím, jehož se zúčastnil doc. Roh. Na programu bylo
především hodnocení vědy na UK.
o Informace ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje dne
29. 1. 2019 a z jednání dne 6. 2. 2019 na FaF se zástupci Centra investic, rozvoje
a inovací (CIRI HK) a CzechInvestu, jichž se zúčastnil doc. Roh.
o Informaci o workshopu mladých výzkumníků „Sustainability“ spoluorganizovaném
Coimbra Group, zveřejněnou na fakultním intranetu. Registrace je do 15. 3. 2019.


Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího
UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK. Termín dodání nominací na VO
je do 28. 2. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Od konce ledna 2019 probíhá výuka v projektu KOMS. Letos přispělo celkem 12 sponzorů.
Od příštího školního roku se bude hledat způsob jak tento kurz jasněji oddělit od
povinného studia - formou dobrovolných seminářů a také ekonomicky oddělit od fakulty.



Oslavy založení fakulty – slavnostní večer: finální termín 2. 11. 2019, místo konání: Petrof
Gallery. Přislíbeny první sponzorské příspěvky určené na podporu oslav založení fakulty.



Program U3V pro LS připraven, poděkování organizátorovi dr. Jílkovi a všem
přednášejícím z řad učitelů.



8. 2. 2019 se konalo úvodní zasedání Pracovní skupiny pro lékárenství na MZ ČR, fakultu
zastupoval prof. Doležal.
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MZ ČR zaslalo k připomínkování novelu vyhlášky č. 229/2008 Sb. – zveřejněno
na intranetu 12. 2. 2019, termín pro připomínky je do 25. 2. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů


Stipendia na základě mezinárodních smluv – Letní školy v Lotyšsku – uzávěrka 1. 3. 2019
– zveřejněno na intranetu 5. 2. 2019.



Pozvánka na česko-německý jazykový kurz pořádaný organizací GFPS – zveřejněno
na intranetu 7. 2. 2019.



Stipendia University of Macau – zveřejněno na intranetu 11. 2. 2019



Druhé kolo výběrového řízení ke stipendijním pobytům v Rumunsku v ak. roce 2019/2020
– zveřejněno na intranetu 11. 2. 2019.



Stipendia na základě mezinárodních smluv - Letní školy v Lotyšsku - uzávěrka 1. 3. 2019 výběrová řízení DZS – zveřejněno na intranetu 12. 2. 2019.



Promotion of University of Tartu International Summer University programmes 2019 –
zveřejněno na intranetu 13. 2. 2019.

Články na web:


8. 2. 2019 ČT natáčela reportáž o ZLR.

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


Mephared 2
o Zpracovává se Projektová fiše EU – Kampus bez děkanátů, termín odevzdání na RUK
28. 2. 2019.
o Zpracovává se Projektová fiše ČR (program 133 240) – děkanáty, termín odevzdání
na RUK 28. 2. 2019. V rámci tohoto programu je plánováno předložit i 2 další fiše –
Pajkrova flošna a Sportovní centrum.
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o Dne 14. 2. zaslali projektanti BA k připomínkování funkční vazby jednotlivých pracovišť
po jednotlivých patrech budoucích objektů. Připomínky budou dne 22. 2. předány BA.
o Dne 11. 2. proběhla pracovní schůzka na KÚ Královéhradeckého kraje na odboru
dopravy k dopravnímu napojení Kampusu. Byl odsouhlasen počet parkovacích stání
v kampusu – celkem 313, tj. je plánováno pouze podzemní parkoviště, žádný parkovací
dům.



STARSS – OP VVV
o Připravuje se opětovné vyhlášení na centrální generátor dusíku s kompresorem.



EFSA-CDN – OP VVV
o V přípravě VZ na dodávku Liquid scintillation counter pro detekci alfa, beta i gama
záření pro experimentální účely, která byla v prvním kole zrušena.
o Všechny ostatní zakázky na dodávku investičních přístrojů za cca 104 mil. Kč již byly
vyhlášeny a probíhá jejich dokončování či samotné dodávky přístrojů.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Veřejné zakázky již byly také všechny vyhlášeny, kdy probíhá jejich dokončování či
samotné dodávky přístrojů. Pouze VZ na audio video pro KTV se bude vyhlašovat již
potřetí z důvodu, že opět nebyla podána žádná nabídka.



InoMed – ITI – OP VVV
o Předpoklad vydání právního aktu duben 2019.
o Od 1. 3. 2019 nástup dalších pracovníků do projektu (Postdoc pozice, Ph.D. studenti).



DS Fafík II. – OP Z
o Smluvní obsazenost zařízení nadále zůstává na 88 %.



ERDF – OP VVV
o Podána podstatná změna ohledně využití úspor projektu týkající se koupě aktivních
prvků sítě (výkonnější řadič, firewall a řídící prvky).



ESF – OP VVV
o Dne 4. 2. 2019 oznámeno z RUK zahájení kontroly na místě dne 18. 2. 2019.
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ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o FaF UK bude realizovat pouze aktivitu „Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní
výukové trendy“ (SC1).



ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o S ohledem na zaslané prioritizace pořízení přístrojového vybavení byly shromážděny
požadavky jednotlivých kateder a průzkum trhu a konečná verze odeslána na rektorát
UK.
o Koordinační setkání na RUK se uskutečnilo dne 12. 2. 2018.



Erasmus+ ICM výzva 2019
o Projekt byl ze strany RUK podán, FaF usiluje o mobility se 4 zeměmi - Argentina,
Austrálie, Rusko a Indonésie, výsledky by měly být oznámeny v červnu 2019, realizace
projektu by měla být zahájena v září 2019.



Mezinárodní mobility OP VVV
o V únoru budou ukončeny 2 mobility KBV2 - Max Planck Institute for Chemical Ecology,
Jena, a KFT3 - University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland,
School of Life Sciences, Institute for Pharma Technology, Muttenz/Basel. Zároveň
bude zahájena mobilita KFCHFA - Cardiovascular Research Centre, Institute of Genetic
Medicine, Newcastle University v Newcastle upon Tyne.



HR AWARD
o Univerzita Karlova získala od Evropské Komise ocenění HR Award.
o Akční plán pro získání HR Award na UK byl vypracován dle potřeb fakult.
o Do níže uvedených aktivit bude zapojena FaF UK:


Doktorandská škola;



lepší komunikace a poskytování informací v angličtině;



internacionalizace administrativního aparátu;



zlepšení administrativního servisu novým pracovníkům ze zahraničí;



rámcové principy kariérního rozvoje;



systém hodnocení zaměstnanců;
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nový systém hodnocení vědecké činnosti.

Akční plán krajské RIS3 Strategie
o Dne 6. 2. 2019 proběhla na FaF UK schůzka se zástupci Královéhradeckého kraje (KHK)
a agentury Czechinvest za účelem mapování výzkumných aktivit prostřednictvím
řízeného dotazníku. Dále byla diskutována aktualizace Akčního plánu krajské RIS3
Strategie.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Zástupcem vedoucího Katedry organické a bioorganické chemie je s účinností
od 15. 2. 2019 prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Deěkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie.
Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty, na úřední desce fakulty a dále na portálu researchjobs.cz a ve
zkrácené verzi v deníku MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
biologických a lékařských věd. Inzerce výběrového řízení je zveřejněna na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty, na úřední desce fakulty a portálu
researchjobs.cz.
o Na pozici vedoucího oddělení Interního auditu nebyl vybrán žádný uchazeč, bude
znovu vypsáno výběrové řízení.
o Prodloužení výběrového řízení na pozici mzdový/mzdová účetní.
o Vypsání výběrového řízení na pozici sekretářky/sekretáře Katedry farmaceutické
botaniky (zástup za pracovní neschopnost).
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o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry organické
a bioorganické chemie se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019 v 14:00 hod ve velké
zasedací místnosti děkanátu fakulty. Složení komise:
Katedra
organické a
bioorganické
chemie

předseda

AS FaF

prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

prof. PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

doc.
PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof. RNDr.
Milan Pour,
Ph.D.

PharmDr.
Mgr. Martin
Krátký, Ph.D.

o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry biologických
a lékařských věd se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019 v 15:00 hod (příp. již v 14:30 hod)
ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Složení komise:
Katedra
biologických
a lékařských
věd

předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

AS FaF
prof. PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

doc.
PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof. PharmDr.
Petr Nachtigal,
Ph.D.

PhDr. Zděnka
Kudláčková,
Ph.D.

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


Výměna a úprava roštů na ZLR
o Bylo zjištěno, že nosné konstrukce roštů podél opláštění sbírkového skleníku jsou
zkorodované. Zároveň jsou zkonstruované tak, že se k radiátorům, které jsou
umístěné pod rošty, by bylo problematické se dostat v případě havárií. Akci je potřeba
zrealizovat ještě před otevřením skleníků pro veřejnost. Bude hrazeno z dotace IRP.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků ze dne 13. 2. 2019
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o Proběhly volby do AS UK, novým předsedou byl zvolen prof. Ing. František Zahálka,
Ph.D., předsedou ekonomické komise je Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
o Novela zákoníku práce ruší od 1. 7. 2019 tzv. karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů
pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.
Protože tuto změnu zaplatí zaměstnavatelé, tak novela současně snižuje odvod
pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - na sociální zabezpečení
tak se celkový odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %.
o Od 1. 2. 2019 nabývá účinnosti nová Dohoda uzavřená mezi UK a výbory
vysokoškolských odborových svazů na UK o pravidlech jiného postupu při uzavírání
a opakování pracovního poměru na dobu určitou podle ustanovení §39 odst. 4
Zákoníku práce.
o V souvislosti s probíhajícími závěrečnými pracemi účetního období roku 2018 byla
vyslovena pochvala pracovníkům ekonomického oddělení za výbornou spolupráci.


Příkaz děkana: Zásady pro vstup do prostorů Farmaceutické fakulty UK
o Na základě dodatečných podnětů z pléna fakulty byly do příkazu děkana doplněny
úpravy (vstup CIT a OOJP). Aktuální pracovní verze bude dále předložena pracovištím
fakulty na rozšířeném kolegiu k vznesení případných dalších podnětů.



Závěrečné práce: Problém s omezením zveřejnění prací u rigorózních prací vzniklých
na základě uznání práce diplomové.
o V případě, kdy byly za rigorózní práci uznána dříve obhájená práce diplomová, ale
taková, u které bylo požádáno o omezení zveřejnění, vzniká problém - u vlastní
rigorózní práce se žádné omezení ze zveřejnění neaplikuje a dochází k situaci, kdy je
pak rigorózní práce zveřejněná bez omezení. Situace je řešena přes Erudio
požadavkem na provádění kontroly přímo ve Studentovi a dále pak, ve finále
automaticky přenosem omezení ze zveřejnění i na rigorózní práci. Požadavek byl
odsouhlasen pro realizaci všemi fakultami a měl by se objevit v nejbližším balíčku
oprav, konkrétní termín i přes náš dotaz nebyl sdělen. Aktuálně je tedy třeba dotazem
na školitele práce zjistit, zda uznávaná diplomová práce nebyla vyjmuta ze zveřejnění
a poté požádat o totéž omezení i u odpovídající práce rigorózní.



Fakultní veřejné zakázky
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o Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Oprava a nátěr fasády
budovy JIH. Lhůta pro podání nabídek stanovena na 20. 2. 2019.
o V přípravě veřejná zakázka malého rozsahu na koordinátora BOZP ke stavebním
pracím na opravu a nátěry fasády budovy JIH
o Veřejná zakázka malého rozsahu na praní prádla je před podpisem rámcové smlouvy
s vítězným účastníkem Prádelna Fišer s.r.o.
o Dne 12. 2. 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na překladatelské
služby a jazykové korektury. Termín pro podání nabídek stanoven na 25. 2. 2019.
Rámcová dohoda se bude uzavírat na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců ode dne
nabytí její účinnosti, případně na dobu kratší, a to do vyčerpání finančního limitu, tj.
sjednané částky ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.
o V realizaci DNS na sklad s názvem Chemikálie 03/2019. Předpoklad naskladnění konec
února.
o Připomínáme, že je možné vznášet požadavky na nákup laboratorního materiálu,
který se soutěží přes DNS. Jedná se o materiál, který může být uskladněn ve skladu
pro Váš okamžitý odběr. Kontaktní osoba Šárka Kysilková.


Sportoviště v Zámostí
o Se stávajícím nájemcem tenisových kurtů Tenisový klub Eden probíhají jednání
o dalším využití tenisových kurtů. Pracovníci Tenisového klubu Eden předložili návrh
na vybudování 1-2 nafukovacích hal na tenisové kurty, s tím, že by náklady na výstavbu
a následný provoz nesl tenisový klub Eden. Zároveň ale klub požaduje prodloužení
smlouvy min. na 10 let. Vzhledem k tomu, že jsme z důvodu čerpání dotace MŠMT
v případě nákupu pozemků v areálu Zámostí, povinni akceptovat podmínky
udržitelnosti čerpané dotace, je nutno nejprve řádně prověřit, zda je předložený návrh
s těmito podmínkami v souladu.



Předpokládaný harmonogram akce „nátěr fasády Jižní budovy“
o Předpokládaný nástup firmy - nejdříve 10. 3. 2019.
o Předpokládané ukončení východní fasády je 10. 4. 2019. Termín ukončení závisí
na počasí. (finální nátěr se nesmí provádět, když teplota v noci klesne pod +5° C).
o Plánovaná instalace banneru k 50. výročí fakulty bude posunuta až po realizaci nátěru.
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o Na UK probíhá audit k roční závěrce r. 2018 – za FaF byly předány výkazy ke kontrole
na EO RUK.
o Předány byly podklady pro výpočet dohadu daně z příjmu právnických osob za r. 2018.
o Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením na UK byl splněn, odvod do SR
za r. 2018 se UK netýká.


Informace k vyplácení cestovného a stipendií studentům v souvislosti s Informací
ekonomického oddělení UK č. 35/2018:
o Obecně platí:
o Zaměstnanec – má nárok na proplacení cestovních výdajů, včetně stravného, vyplní
cestovní příkaz.
o Osoby bez pracovně právního vztahu – podepsaná smlouva o spolupráci, výše náhrad
dle smlouvy.
o Student bez pracovně právního vztahu – proplacení cestovních výdajů bez stravného,
nebo proplacení formou stipendia (pokud z daného projektu lze). V případě stipendií
doporučujeme zaokrouhlit na celé stokoruny. Pokud bude vypláceno cestovné
studentovi formou stipendia, pak se stipendia přiznávají na základě správního
rozhodnutí děkana, resp. proděkana.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

