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ZÁPIS
č. 6/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 18. března 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková, prof. Wsól,
doc. Duintjer Tebbens, Ing. Chlebková, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová,
prof. Vlček, dr. Siatka, doc. Hronek, Mgr. Valášková, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar,
Mgr. Handlová, Ing. Mikešová, PhDr. Kudláčková,
Hosté: Ing. Klik, Ing. Hubáček, Mgr. Dršatová, p. Shejbalová, p. Vychytilová, p. Dvořáková,
p. Jeřábková, p. Šimek, p. Jan, p. Opltová

Omluveni:
prof. Solich, Mgr. Picková, p. Voříšková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/
Kolegium děkana bere na vědomí:


Dopis Ministerstva zdravotnictví ČR, čj. MZDR 3369, ze dne 8. 3. 2019 – Povolení pro
absolventy navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia, který je předkládán na RVH UK
k akreditaci, vykonávat v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. regulované zdravotnické
povolání odborný pracovník v laboratorních metodách.
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Informace OSZS UK o podílu na poplatcích za zpracování žádostí o uznání magisterského
zahraničního vysokoškolského vzdělání, které byly fakultou posuzovány v období od
1. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Částka bude poukázána na účet fakulty.



Termín imatrikulace nově přijatých studentů bakalářského a magisterského studijního
programu ak. roku 2019/2020 - 4. 10. 2019.



Personální zajištění Základního letního kurzu 2019 – termín 6. 7. 2019 až 14. 7. 2019, místo
konání Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí u Strakonic. Podklad předložil Mgr. Jiří
Bezouška, vedoucí KTV FaF a LF UK.

 Dopis prorektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., č. j. UKRUK/45683/2019, ze
dne 22. 2. 2019 ohledně odpisu poplatku, který je nevymahatelný. Jedná se o poplatek za
další studium, vyměřený rozhodnutím rektora, č. j. 50-11-94489-III-13, na období od
31. 10. 2013 do 30. 10. 2014, výše poplatku je 2.600,-- Kč a splatnost poplatku byla
stanovena do 28. 2. 2014.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Graz Conference 2019: one-day Symposium in Vienna, zveřejněno na intranetu 4. 3. 2019.



Dodatečná suma na realizaci zaměstnaneckých mobilit STT nebo STA v programu
ERASMUS+ byla poukázána na RUK, což znamená možnost navýšení mobilit učitelů,
příp. zaměstnanců o 2 – 3 mobility (max.), zveřejněno na intranetu 14. 3. 2019.



Dne 14. 3. proběhlo setkání proděkana, prof. Nachtigala, se studenty prvního úseku
(samoplátci). Studentům byly připomenuty principy kreditního systému, ISP a nový
způsob přijímacího řízení. Dále jim byly předány informace (stížnosti) od vyučujících
prvního úseku ohledně praktických cvičení a (ne)dodržování obecných pravidel ve výuce
a komunikace s vyučujícími a studijním oddělením.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Věda a výzkum
o Návrh termínu PGS konference ve dnech 22. – 23. 1. 2020. Společná sekce bude
ve středu dopoledne z důvodu očekávané účasti prof. Roberta Horna (UCL School of
Pharmacy London).



Granty a projekty
o Aktualizace a připomenutí možnosti odměňování pracovních kolektivů za sepsání
významných projektů na FaF UK. Návrh bude předložen Radě PROGRES.



Soutěže
o Kandidáty FaF UK na nominaci na Cenu za farmacii společnosti Sanofi 2019: Lucii
Hyršovou (10 publ. s IF) a Lucii Zemčíkovou (11 publ. s IF).
o Návrh

na nominaci

kolektivu

doc. Mladěnky

(dr. Pourová,

dr. Vopršalová

a Mgr. Applová) za vytvoření moderní e-learningové formy MOOC (Massive Open
Online Course) na Cenu Arnošta z Pardubic, určenou za vynikající počin ve vzdělávací
činnosti na UK.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Na RUK byly odeslány a v SIS uzamčeny návrhy žádostí o akreditace doktorských
čtyřletých studijních programů s možností studia v prezenční či kombinované formě,
vyučované jak v českém, tak v anglickém jazyce na FaF UK: Bioorganická chemie,
Farmaceutická

analýza,

Farmaceutická

chemie,

Farmakologie

a toxikologie

a Xenobiochemie a patobiochemie.


Věda a výzkum
o Do univerzitní výroční zprávy byly odeslány příslušné informace za vědu a výzkum
na FaF UK.
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o Vzhledem k zahájení aktivit ohledně hodnocení vědy a výzkumu, byly téměř
zkompletovány údaje v GaP k evidenci aktivit.
o Informace z konzultací k oborovým panelům dne 4. 3. 2019 na RUK, jichž se zúčastnil
doc. Roh. Tématem setkání bylo především opětovné projednání návrhu
hodnotitelných oborů na jednotlivých fakultách.
o Informaci o plném zveřejnění výsledků hodnocení 18 podle M17+ po úspěšném
dokončení prvního roku implementace M17+. Jeho výstupy jsou tři: indikativní
škálování všech výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány
(výsledky tzv. tripartit), MODUL 1 - hodnocení vybraných výsledků za obory
a za výzkumné organizace a MODUL 2 – bibliometrické analýzy oborů a bibliometrické
analýzy výzkumných organizací.


Granty a projekty
o Zveřejnění výsledků 16. kola soutěže Grantové agentury UK. FaF UK získala podporu
pro 16 nových projektů GA UK od roku 2019 v celkové výši 4,075 mil. Kč z 57 podaných
(28 %). Pro srovnání za rok 2018 bylo schváleno 11 nových projektů v hodnotě 2,6 mil.
Kč (úspěšnost rovněž 28 %).
o Zveřejnění přidělených financí pro 24 pokračujících projektů v celkové výši 6,02 mil.
Kč.
o Informaci o vyhlášení výzvy GA ČR pro rakousko-české výzkumné projekty LA. Termín
podání přihlášek je do 12. 4. 2019, termín odevzdání návrhů ke kontrole na VO je
do 5. 4. 2019.



Transfer technologií
o Do aplikace GaP byla za účelem sběru dat pro univerzitní výroční zprávu doplněna
data za smluvní výzkum na FaF UK.
o Vzhledem k nutnosti evidence smluvního výzkumu dle OR č. 24/2018 je nutné každý
smluvní výzkum, uskutečňovaný na FaF UK, podložit smlouvou jasně označenou jako
„smluvní výzkum“. Po uzavření smlouvy bude založen odpovídající záznam v aplikaci
GaP. Za tímto účelem bylo zajištěno oprávnění k přístupu do aplikace GaP pro agendu
smluvního výzkumu Pavlíně Hynkové.
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o Dne 19. 3. 2019 se od 15 hod. v zasedací místnosti děkanátu uskutečnil seminář
o transferu technologií s technologickými skauty doc. Miletínem a dr. Holasem,
prezentace z něj byla zveřejněna na fakultním intranetu.

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


Odměny pro studenty, kteří propagovali fakultu na svých domovských středních školách.



Mgr. Petra Domeckého jako nového správce FB účtu fakulty.



Nastavení loga s 50. výročím do frankovacího stroje na podatelně.



Umístění reklamního roll-upu s logem 50. výročí do budovy Magistrátu města Hradce
Králové.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Fakultní termín pro podání žádosti o příspěvek z Fondu Mobility je 21. 3. 2019 ve
23:59 hod.



Na katedry byly doručeny tašky s reklamními předměty – 4 ks pro každého vedoucího.



Vzhledem ke změně termínu konání slavnostního večera k 50. výročí fakulty se změnil
i účinkující v kulturním programu. Vystoupí houslový virtuos Jaroslav Svěcený s klavírním
doprovodem.

Oblast mezinárodních vztahů


2. ročník Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON - zveřejněno na
intranetu 5. 3. 2019.



Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK – březen 2019 zveřejněno na intranetu 23. 3. 2019.
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Bude podepsáno Memorandum of Understanding mezi Healthy Aging Research Center,
Chang Gung University, Taiwan a naší fakultou.

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


Mephared 2
o Zpracování Projektové fiše EU


Probíhá dopracování dle připomínek RUK – termín odevzdání 19. 3. 2019. Oproti
původnímu zadání je posíleno téma výzkumu a navazujících komplementárních
neinvestičních projektů.

o Projektová dokumentace


Dne 6. 3. od 14 hod. proběhlo představení projektového záměru na Odboru
hlavního architekta města HK. Hmotová studie zobrazující dva propojené objekty
fakult byla principiálně odsouhlasena.

o Připravuje se dodatek č. 2 s dodavatelem Bogle Architects zahrnující faktické změny,
které nastaly během projektování – změna tvaru pozemku, navýšení počtu m2,
doplnění spojovacího krčku do budovy M1 a pavilonu chirurgie FNHK.
o Dne 12. 3. 2019 Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků, díky kterým vznikne
ucelené území pro rozvoj Kampusu.


DSP a MOLABI-PL – OP VVV
o V rámci projektu Molabi byly uzavřeny 3 veřejné zakázky: FaF UK - Dodávka UPS, dále
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf
Autopurification Systém a veřejná zakázka FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji
Flash chromatograf Büchi.



STARSS – OP VVV

7

o Veřejná zakázka s názvem STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II byla
vyhlášena dne 8. 3. 2019.
o V realizaci veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku propagačních předmětů.


EFSA-CDN – OP VVV
o Na MŠMT bylo zatím vykázáno 26 publikací z celkového počtu 160.
o Opětovně vyhlášena veřejná zakázka na dodávku Liquid scintillation counter pro
detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely.
o Výsledky veřejné zakázky na NMR spektrometr jsou v procesu schválení na RUK.
o V rámci veřejné zakázky EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI byla podepsána
smlouva.
o Ve fázi hodnocení jsou 2 veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN – Hmotnostní
spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou (CE)
a EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (UHPLC).



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Probíhá komunikace s RUK a MŠMT ohledně změny týkající se využití úspor.
o Veřejná zakázka na dodávku vybavení - UV zdroj pro detekci chromatogramů II:
uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem.



InoMed – ITI – OP VVV
o Předpoklad vydání právního aktu květen 2019.
o Probíhá poslední doplnění požadavků ze strany MŠMT v rámci negociací.
o Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání realizačního týmu.
o Příprava spuštění DNS pro projekt InoMed – nastavení procesů, sběr podkladů.
o Příprava veřejných zakázek, cca 8 otevřených nadlimitních zakázek.
o Na jednotlivých institucích probíhají schůzky realizačního týmu.
o Příprava pracovních smluv, podkladů pro výběrová řízení na neobsazené pozice.



DS Fafík II. – OP Z
o Na pozici Pečující osoby – DPP bylo vyhlášeno výběrové řízení, termín pro zaslání
přihlášek je do 27. 3. 2019.
o Za první monitorovací období (1. 9. 2018 – 28. 2. 2019) bylo dosaženo 52 % docházky.
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o Od února 2019 obsazenost zařízení činí 88%.
o Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele oplocení herní plochy před DS Fafík.


ESF – OP VVV
o Dne 6. 3. 2019 byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
Videodokumentace vybraných činností lékárníka v nemocniční lékárně II.
o Dne 18. 2. 2019 na RUK proběhla kontrola na místě.



ERDF – OP VVV
o Bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení s názvem UK - FaF - Aktivní prvky.
o Bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení s názvem UK - FaF - Firewall.



ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o ESF II předáno z RUK zpracovatelské firmě ILA – návrh projektu ve fázi připomínkování.
o Předpokládaný rozpočet projektu FaF UK cca 3,5 mil. Kč.
o Datum ukončení výzvy 15. 4. 2019.



ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Odevzdány finální podklady na RUK.
o Předpokládaný rozpočet projektu FaF UK cca 23 mil. Kč.
o Datum ukončení výzvy 15. 4. 2019.



Mezinárodní mobilita VP UK – OP VVV
o U dvou mobilit aktuálně započala návratová fáze.



Erasmus+ ICM – výzva 2018
o Ze strany zahraničního partnera byla podepsána smlouva s Brazilskou univerzitou,
která je připravena k podpisu p. rektora. Po podpisu bude zahájena příprava mobilit.



Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV
o V rámci Juniorské univerzity Karlovy plánuje Centrum celoživotního vzdělávání
zrealizovat 2. ročník „Jarní školy JUK“, která se uskuteční ve dnech 22. - 25. 5. 2019.
o Farmaceutická fakulta se bude Jarní školy JUK účastnit:
Téma: Složení lidského těla
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Náplň: krátká přednáška (úvod o fakultě, zaměření a nabídce studia), dále program
Výživa versus složení těla – s praktickými metodami, které by si účastníci vyzkoušeli +
návštěva a ukázka výzkumné Laboratoře klinické výživy
Garant: doc. M. Hronek
Termín: předběžně 22. 5. 2019
Místo: Kampus UK
Počet: do 20 studentů SŠ

Personální záležitosti:
Deěkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Ing. Ladislav Rudišar potvrzen ve funkci vedoucího Centra informačních technologií na
funkční období 5 let s účinností od 1. 6. 2019.



Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. potvrzena ve funkci vedoucí Českého farmaceutického
muzea na funkční období 5 let s účinností od 1. 6. 2019.



Výběrová řízení:
o Na pozici mzdové účetní byla vybrána Ing. Petra Vokounová.
o Výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie se uskuteční dne
15. 4. 2019 v 16:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise
výběrového řízení:
Katedra
sociální a
klinické
farmacie

předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

AS FaF
prof. PharmDr.
Martin Doležal,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof. RNDr. Jiří
Vlček, CSc.

PhDr. Zděnka
Kudláčková,
Ph.D.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh Opatření děkana pravidla pro stanovení mzdových tarifů
o V návaznosti na nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě je fakulta povinna upravit
základní tarify ve vybraných tarifních třídách. V souladu s finančními možnostmi a
v návaznosti na principy Kariérního řádu pro akademické pracovníky fakulty byly
provedeny další úpravy tarifních tabulek v jednotlivých kategoriích.
o Návrh

bude

zaslán

k případným

připomínkám

Fakultnímu

výboru

VOS

a Akademickému senátu.


Postoupení prostor pro měřicí přístroj InBody v objektu Zámostí
o Katedra tělesné výchovy požádala o možnost využití prostor bývalé kanceláře SÚKL
pro umístění měřicího přístroje InBody. Přístroj tak budou moci bezplatně využít jak
studenti, tak zaměstnanci.



Žádost o navýšení rozpočtu KTV
o Mgr. Bezouška žádá, stejně jako v minulých letech, o navýšení rozpočtu katedry na
podporu reprezentace studentů FaF UK a LF HK. Vedení fakulty souhlasí; žádost bude
zároveň předána k posouzení LF HK.



Vyhodnocení ankety na úklid
o Za účelem prověření kvality úklidu s úklidovou firmou ABY servis s.r.o. a nastavení
parametrů pro plánovanou veřejnou zakázku byla provedena anketa spokojenosti.
o Úklid bude nadále zajišťován externí úklidovou službou, s tím, že bude zároveň
umožněno případným zájemcům, aby si na svých pracovištích zajistili úklid vlastním
zaměstnancem.

Veškerá

organizace

úklidu,

včetně

personálního

zajištění,

pravidelného zásobování čistícími a hygienickými prostředky apod., pak bude v režii
tohoto pracoviště. Za tímto účelem bude těmto pracovištím navýšen rozpočet.
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Navýšení bude odpovídat poměrné částce, kterou by fakulta vynaložila na externí
úklidovou službu.


Nákup traktoru na sekání trávy v areálu v Zámostí.
o Bude možné realizovat v případě odpisu stávající, dosud funkční sekačky.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků
o Veřejná zakázka na makléře pojišťovacích služeb → v současné době probíhá úprava
zadávacích podmínek (návrh smlouvy).
o V průběhu roku budou realizovány centrální nákupy plynu a elektřiny.
o Připravuje se centrální veřejná zakázka „Mobilní telekomunikační služby pro
Univerzitu Karlovu“ – RS je uzavřena do 08/2019; fakulta se do této zakázky zapojí.
o Problematika návrhu znění Řádu výběrového řízení v OP VVV HR Award II (přijímání
vědeckých a akademických pracovníků) – řešené problémy a návrhy (MUDr. Prášil,
Mgr. Svobodová).



Nátěr fasády budovy JIH
o Předání staveniště proběhlo v pátek 15. 3. 2019; zahájení akce je naplánováno na
pondělí 18. 3. 2019.



VERSO Cestovní příkazy – rozšíření pro celou fakultu, upřesnění
o Od 1. dubna 2019 se bude k evidenci tuzemských cestovních příkazů používat na celé
fakultě aplikace VERSO Cestovní příkazy.
o Od tohoto data se pro tuzemské cestovní příkazy ruší dosavadní listinný formulář.
o Do konce března budou pro práci se systémem vyškoleny sekretářky všech kateder a
pracovišť, termíny školení již byly vyhlášeny. Školení budou dále nabídnuta i zájemcům
z řad ostatních pracovníků fakulty. Na webu Správního oddělení jsou k dispozici
detailní návody.
o Pro zahraniční cesty se bude zatím uplatňovat dosavadní praxe.
o Bude zároveň třeba upravit interní předpisy dle nové skutečnosti (má vazbu na
následující bod).



Selekce dokumentů a jejich ne/platnosti
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o Právníci Správního oddělení prošli Opatření děkana od roku 1998, provedli jejich
selekci dle platnosti, aktuálně jsou tyto informace zadávány na web. Dále bude tato
aktivita rozšířena i na metodické pokyny popř. další řídící akty.


Organizační řád FaF
o Po upřesnění podmínek pro čerpání z Fondu Mobility bude předpis aktualizován
a finalizován.



Informace z právní sekce
o Ve věci probíhajícího disciplinárního řízení budou právní sekcí Správního oddělení
dopracovány příslušné dokumenty tak, aby bylo toto téma dořešeno v horizontu
jednoho měsíce.
o FaF UK byla oslovena FVZ UO s návrhem na uzavření smlouvy o spolupráci při
zajišťování výuky magisterského studijního programu Vojenské zdravotnictví pro
oblast farmacie. Proběhlo několik informativních schůzek, a to jak vnitro-fakultních,
tak i s kolegy z LFHK, která měla dosud uzavřenou obdobnou smlouvu na zajištění
výuky v lékařských oborech. FaF i LFHK se shodly, že bude třeba konkrétněji popsat
některé otázky, jež dosavadní návrh smlouvy neřeší, a v tomto duchu děkani obou
fakult informovali děkana FVZ UO a dohodli se, že FVZ UO návrh v tomto směru
dopracuje.



Veřejné zakázky
o V rámci veřejné zakázky s názvem Oprava a nátěr fasády budovy JIH byla uzavřena
smlouva s vítězným dodavatelem MARHOLD a.s. Realizace je naplánována od 15. 3.
do 31. 5. 2019.
o V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na BOZP byla uzavřena smlouva
s Ing. Monikou Palkoskovou.
o Veřejná zakázka malého rozsahu na překladatelské služby a jazykové korektury je
před podpisem smlouvy, kdy vítězným dodavatelem je Agentura theBESTtranslation
s.r.o. Rámcová smlouva se uzavírá na 3 roky, případně na dobu kratší, a to do
vyčerpání finančního limitu.
o V přípravě veřejná zakázka malého rozsahu na servis vzduchotechniky a klimatizace
na 4leté období.
o V přípravě DNS laboratorní materiál na skladové položky.
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Ekonomické informace
o Uzavřeno účetnictví za rok 2018.
o Fakulta vykázala k 31. 12. 2018 zisk ve výši 1 368 tis. Kč.
o 11. 3. 2019 proběhl na fakultě audit účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2018.
o Připravují se data pro daň z příjmu právnických osob za r. 2018.
o Připravují se data pro Výroční zprávu o hospodaření – termíny: tabulky do konce
března, text do konce dubna a pro statistiky za I. Q 2019.
o Shromažďují se data pro sestavení rozpočtu pro r. 2019.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

