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ZÁPIS
č. 08/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 15. dubna 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, Ing. Vlčková, prof. Wsól,
Ing. Chlebková, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, prof. Vlček, doc. Trejtnar,
dr. Šafratová, Ing. Kubíček, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Handlová,
Ing. Mikešová, PhDr. Kudláčková, p. Tomáš Jan
Hosté: Mgr. Dršatová, Ing. Klik, p. Shejbalová, p. Dvořáková, p. Jeřábková, Ing. Duspivová,
Ing. Polanský, Mgr. Picková, p. Opltová

Omluveni:
prof. Štaud, p. Vychytilová, Ing. Hubáček, Mgr. Valášková, p. Voříšková

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


Opatření děkana č. 6/2019 – „Harmonogram akademického roku 2019/2020“, stanovený
v návaznosti na Opatření rektora č. 6/2019.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Návrh na opatření děkana, jež upravuje postupy při vypisování termínů a přihlašování ke
kontrole studia, byl předložen rozšířenému kolegiu děkana a Akademickému senátu
fakulty k možnosti připomínkování s termínem do 24. dubna 2019.
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Plán sportovních akcí a aktivit Rektorského sportovního dne, předložený vedoucím KTV
FaF UK a LF UK HK Mgr. Bezouškou. Rektorský den se koná dne 14. 5. 2019, v den konání
Rektorského dne nebudou vypisovány termíny zápočtů a zkoušek a nebude probíhat
výuka.



Organizační a personální zajištění Specializovaného cyklistického kurzu 2019, předložený
vedoucím KTV FaF UK a LF HK Mgr. Bezouškou. Termín konání 31. 8. 2019 až 6. 9. 2019,
místo konání: Nové Mlýny.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


German Summer School 2019 – Würzburg – zveřejněno na intranetu 29. 3. 2019.



Stipendia DAAD – zveřejněno na intranetu 29. 3. 2019.



Nabídka výměnných pobytů VŠ studentů v programu DUO-Korea 2019 Fellowship
Program – zveřejněno na intranetu 1. 4. 2019.



Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK – duben 2019 –
zveřejněno na intranetu 1. 4. 2019.



Vzdělávací fond Broumovska - připomínka výzvy k předkládání žádostí o stipendia –
zveřejněno na intranetu 4. 4. 2019.



Výměnné pobyty – Griffith University a University of Melbourne – zveřejněno na intranetu
11. 4. 2019.



Informaci

ohledně

udělení

akreditace

navazujícího

magisterského

programu

Farmaceutické vědy (Pharmaceutical Sciences), jehož výuka začne v akademickém roce
2020/2021.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Kvalifikační řízení
o Informace o akreditacích oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem:
Národní akreditační úřad (NAÚ) nashromáždil podklady k vydání rozhodnutí v řízení
o žádosti

UK

o udělení

akreditace

v oborech

Farmaceutická

technologie

a Farmakognosie pro uskutečňování FaF UK. Dne 25. 4. 2019 budou tyto podklady
předmětem jednání Rady NAÚ. V obou případech hodnotící komise doporučuje
vyhovět žádosti a akreditaci udělit s podmínkou kontroly plnění připomínek
po 3 letech. U oboru Farmaceutická technologie hodnotící komise požaduje profilaci
garantujícího profesora v daném oboru a posílení o 2 docenty habilitované v oboru.
U oboru Farmakognosie hodnotící komise požaduje realizaci řízení ke jmenování
profesorem, posílení o 2 docenty habilitované v oboru a doporučuje zapojení
klíčových osob zajišťujících obor do vlastní výuky Farmakognosie.


Věda a výzkum
o Zveřejnění zápisu z jednání Rady programu PROGRES Q42 ze dne 22. 3. 2019,
obsahujícího zejména rozpočty, příspěvky a schválené investice.
o Dne 15. 4. 2019 byly aktualizovány „vlajkové lodě“ FaF UK (Major Research Areas)
na webových stránkách UK.
o Dne 24. 5. 2019 od 10 hod. proběhne v zasedací místnosti děkanátu jednání se
zástupci firmy Veolia o možnostech vědecké spolupráce s FaF.



Granty a projekty
o V rámci 4. veřejné soutěže MPO v programu TRIO byl přijat k podpoře 1 nový projekt,
na jehož řešení se FaF UK bude podílet (koordinátorem je AUMED, a. s.,
hlavním řešitelem za FaF UK je doc. Šklubalová). Projekt bude realizován v letech
2019 - 2021 a dotace pro FaF je v celkové výši 2,316 mil. Kč.
o V rámci soutěže UK byla přijata k podpoře žádost o grant na projekt v rámci aliance
4EU+, jehož hlavním řešitelem je doc. Duintjer Tebbens.
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o FaF UK odeslala pomocí datové služby 9 návrhů Standardních projektů, 3 návrhy
Juniorských projektů a 1 návrh Mezinárodního projektu do soutěže GA ČR. Na dalším
1 návrhu Standardního projektu se FaF UK podílí v roli spolunavrhovatele.
o 16 závěrečných zpráv GA UK bylo podáno elektronickou cestou dne 11. 4. 2019.
o Informaci o workshopu na psaní grantů ERC, pořádaném ve dnech 20. – 21. 5. 2019
v Karolinu, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Novinky v oblasti dotací včetně aktuálních výzev H2020, zveřejněné na fakultním
intranetu.


Soutěže
o Dne 8. 4. 2019 převzal z rukou rektora dr. Lukáš Lochman, Ph.D. Bolzanovu cenu UK
v biomedicínské kategorii.
o Vyhlášení Ceny Dimitrise N. Chorafase 2019 pro nejlepší absolvující doktorandy,
zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení do
16. 4. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Žádost Ing. Chlebkové o schválení stipendií pro dobrovolníky z řad studentů doktorského
studia. Dobrovolníci budou nápomocni při realizaci akcí:
o Víkend otevřených zahrad (8. – 9. 6. 2019 od 8 do 18 hod.).
o Vzdělávací akce o medonosných rostlinách a Den otevřených dveří na FaF UK
(20. 6. 2019 od 9 do 15 hod.).



Možnost mimořádného čerpání finančních prostředků pro studenty magisterských
studijních programů na základě Opatření děkana č. 2011/13. Studenti mohou o příspěvek
žádat dvakrát ročně. První kolo žádostí končí 30. 4. a druhé kolo 31. 10. Aktualizace
některých bodů stávajícího Opatření děkana č. 2011/13 bude předmětem jednání Kolegia
děkana 30. 4. 2019.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Od 1. 5. 2019 bude zřízena nová doplňková činnost – Prodej reklamních předmětů.
Reklamní předměty si budou moci zakoupit studenti i zaměstnanci na místech k tomu
určených (bude upřesněno).



Oslovení sponzoři – Ve druhém kole poptávek bylo osloveno dalších 17 možných
sponzorských firem, které by mohly přispět na oslavy 50. výročí fakulty.



17 příběhů 17. listopad – Za Farmaceutickou fakultu byli navrženi tito bývalí studenti:
Mgr. Leona Štěpková
PharmDr. Martin Nalepa
PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D.
Mgr. Pavel Melichařík
Rektor Univerzity Karlovy vybere z navržených absolventů jednoho, jehož příběh (formou
rozhovoru) bude zařazen do unikátní publikace, kterou k výročí Sametové revoluce
vydává Univerzita Karlova.



Logo výročí na podatelně – do frankovacího stroje v podatelně bylo nahráno logo výročí
fakulty. Nové razítko bude tištěno na veškerou odesílanou poštu.



Instalace banneru – banner s logem 50. výročí založení fakulty bude instalován na jižní
budovu FaF UK v týdnu od 29. 4. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:


Memorandum of Understanding mezi Healthy Aging Research Center, Chang Gung
University, Taiwan a naší fakultou – za naši fakultu již byl dokument podepsaný děkanem
a odeslán k podpisu druhé straně.


Napsali o nás:
o Fakultní žezlo na výstavě – dne 11. 4. 2019 proběhla vernisáž výstavy o Jozefu
Soukupovi v Muzeu Českého ráje v Turnově. Součástí expozice je žezlo Farmaceutické
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fakulty.

Výstava

potrvá

do

19.

5.

2019

–

zveřejněno

na

intranetu

1. 4. 2019.
o Prof. Šimůnek v rozhlasu – dne 2. 4. 2019 byl děkan Farmaceutické fakulty
prof. T. Šimůnek hostem ranního vysílání Českého rozhlasu v Hradci Králové. – odkaz
na rozhovor zveřejněn na intranetu 3. 4. 2019.
o Ceny Ambassador Awards – prof. Jiří Vlček získal cenu Ambassador Awards za
dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu. – zveřejněno na intranetu 8. 4. 2019

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich; podklady připravili Ing. Mikešová /Mephared 2/ a Ing. Hubáček /OSREP/)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2


Projektová dokumentace
o Projednávání dispozičních řešení - dne 11. 4. 2019 proběhla úvodní presentace BA
a vysvětlení návrhu Mephared II pro akademickou obec obou fakult, projednání na
pracovištích bude provedeno do konce dubna 2019, připomínky budou zasílány BA
průběžně a zapracování proběhne během května 2019.
o Presentace dopravní simulace - podrobný návrh postupu ze strany BA bude zaslán
v týdnu od 15. 4. 2019, poté jednání všech zúčastněných stran.
o Architektonické řešení fasády bude presentováno BA na Poradě směrování do konce
dubna 2019.



Dodatek č. 2 a Směnná smlouva
o Dne 1. 4. 2019 odsouhlaseno AS LFHK.
o Dne 10. 4. 2019 projednáno na AS FaF UK – dokumenty schváleny.
o Dne 8. 4. 2019 odeslána žádost na RUK o projednání na kolegiu rektora, AS UK
a Správní radě.
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OSREP


STARSS – OP VVV
o Dne 11. 4. 2019 došlo k vypořádání 1. připomínek k 4. ZoR/5. ŽoP.
o Probíhá vyhodnocení VŘ na pozici FaF 08 (nástup od 1. 5. 2019).



EFSA-CDN – OP VVV
o Proběhlo druhé vypořádání připomínek ke 2. ZoR a k 3. ŽoP.
o Probíhá shromažďování požadavků na stavební práce ve vazbě na dodávky klíčového
vybavení.
o Výsledky veřejné zakázky na NMR spektrometr jsou v procesu schválení na RUK – nyní
podstoupeno je schválení Správní radou UK, která bude zasedat 29. 4. 2019.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Probíhá komunikace s RUK a MŠMT ohledně administrované žádosti o změnu – změna
se týká využití úspor (Zámostí, budovy JIH a SEVER, ZLR).
o Ze strany MŠMT bylo obdrženo 5. kolo připomínek => bylo vypořádáno.



InoMed – ITI – OP VVV
o Ze strany MŠMT byl zaslán návrh právního aktu (předpoklad vydání do konce dubna
2019).
o Příprava pracovních smluv, podkladů pro výběrová řízení na neobsazené pozice.



DS Fafík II. – OP Z
o Na pozici zastupující pečující osoby nastoupila na DPP od 8. 4. 2019 paní Mgr. Dana
Stejskalová.
o Od dubna 2019 obsazenost zařízení činí 83 %.
o Byla schválena 2. ŽoP ve výši 405 475,20 Kč a 1. ZoR bez větších připomínek.
o Dokončeno oplocení herní plochy před DS Fafík II. firmou METRODIS s.r.o.



ESF – OP VVV
o Dne 3. 4. 2019 byl z RUK doručen Protokol o výsledku kontroly na místě projektu ESF
(termín zahájení kontroly na RUK 18. 2. 2019). Zjištěné drobné nedostatky v projektu
se netýkají FaF UK.
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ERDF – OP VVV
o Dne 11. 4. 2019 proběhlo otevírání obálek v rámci VZ FaF UK - Aktivní prvky II. =>
obdržena 1 nabídka. V současnosti probíhá kontrola nabídky.
o Dne 29. 3. 2019 proběhlo otevírání v rámci VZ FaF UK – Centrální řešení sítě – Firewall
II. => obdrženy 2 nabídky. V současnosti probíhá hodnocení nabídek.



ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Probíhá doplňování podkladů dle požadavků RUK termín podání projektové žádosti je
15. 4. 2019.



ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Probíhá doplňování podkladů dle požadavků RUK/ ILA s.r.o. (vysoutěžená
zpracovatelská firma).



Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. – OP VVV
o Dne 18. 4. 2019 se uskuteční na RUK informativní schůzka k přípravě celouniverzitní
projektové žádosti.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmaceutické technologie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty, na úřední desce fakulty, na portálu
www.researchjobs.cz a ve zkrácené podobě v celostátním vydání deníku MF Dnes.
o Opětovné vypsání výběrového řízení na pozici údržbáře/ky IPTO. V prvním výběrovém
řízení nebyl vybrán žádný uchazeč.
Na pozici sekretářky Katedry farmaceutické botaniky byla vybrána Bc. Martina Opltová
(zástup za DPN pí Mynářové).

9

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje


Úklidové služby
o Výběr dodavatele bude proveden formou VZMR, rámcová smlouva bude uzavřena na
1 rok.
o Úklid objektů Zámostí a ZLR bude zajišťován vlastními zaměstnanci.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků ze dne 10. 4.
o AS UK schválil rozpočet UK na r. 2019.
o Vystoupení ředitelky knihovny UK


Vyhodnocení ročního působení; v dalším období budou harmonizovány výpůjční
řády fakultních knihoven s knihovnou UK, odpadne tak duplicitní registrování
apod.

o VZ na ekonomický informační systém


ÚOHS zamítl návrh na přerušení zakázky; zatím platí předběžné opatření
k uzavření smlouvy, po té proběhne hodnocení nabídek.




Hodnotící komise – za FaF UK pověřen Ing. S. Klik.

Organizační řád FaF
o Návrh předpisu je připraven, kromě zanesení dosavadních (již schválených a známých
změn) je zapracováno sloučení agendy mobilit v rámci gesce proděkana pro zahraniční
vztahy a jemu metodicky podřízeného Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů.
Zároveň je doplněna nová odpovědnost Správního oddělení za kartové centrum.
o Materiál bude finálně projednán na příštím kolegiu děkana 30. 4.



Spisová služba – povinnosti pracovníků na katedrách v případě zásilek, které
podatelna nesmí otevřít
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o Dokumenty, které jsou zaslány „na jméno“, tedy situace, kdy je jméno osoby uvedené
na prvním místě, podatelna nesmí otevřít a provést naskenování. OR 60/2018/Spisový
řád Univerzity Karlovy ovšem v článku 5, bod 10 ukládá, že pokud zaměstnanec zjistí,
že korespondence adresovaná jako osobní je úřední povahy, zajistí bezodkladné
zaevidování dokumentu podatelnou. Proběhne tedy i naskenování dokumentu. Je na
posouzení zaměstnance, zda obsah dokumentu bude považovat za úřední, a měl by
být zaevidován, nebo privátní. Doporučený postup na FaF UK je ten, že zaměstnanec
předá úřední dokument sekretářce pracoviště, která evidenci na podatelně zajistí
a dokument poté vrátí zaměstnanci, nicméně může se na podatelnu obrátit i sám.
Stejný postup je třeba uplatnit i v případě, obdrží-li zaměstnanec UK úřední dokument
mimo podatelnu.
o Zároveň platí, že je možné pověřit písemně podatelnu, že smí otevřít i zásilku na jméno
v případě, kdy nejsou žádné pochyby, že se jedná o úřední korespondenci.
o Dále platí, že dokumenty opatřené registračním štítkem podatelny s uvedením č. j.
a čárovým kódem není možné likvidovat a je třeba je archivovat. Doporučený postup
je vrátit dokument po zpracování sekretářce pracoviště, která jeho archivaci zajistí.
Vytváření pracovních kopií pro vlastní účely je možné.


GDPR – zprovozněna evidence souhlasů v SIS
o SIS již umožňuje evidovat získané souhlasy v aplikaci Student. Praxe na FaF UK bude
taková, že souhlasy budou získávány v písemné podobě, v SIS se bude vést pouze
jejich evidence. Proces zajišťují Studijní oddělení a Vědecké oddělení.



Veřejné zakázky
o Dne 5. 4. 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem FaF UK –
Zajištění servisu vzduchotechniky a klimatizace na budovách Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové. S vítězným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 4 roky.



Kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí na FaF
o Zásady BOZP při práci na žebřících stanoví nařízení vlády 362/05 Sb. Pro regály je
stanoveno nařízení vlády 101/05 Sb.
o Z uvedeného nařízení vyplývá povinnost provádět kontroly regálů a žebříků, schůdků,
štaflí 1 x ročně.
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o Katedry budou osloveny, aby zajistily kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí
v termínu do 31. 5. 2019.
o Při pravidelné kontrole BOZP bude provedena namátková kontrola plnění těchto
povinností.


Ekonomické informace
o Kontrola údajů do textové části Výroční zprávy o hospodaření za r. 2018.
o Kontrola údajů do textové části Rozvahy příjmů a výdajů na r. 2019.
o Příprava dokladů, které jsme povinni předložit v souvislosti s režií projektu EFSA –
požadavek MŠMT.
o Připraven rozpočet pro Progres, po dodání podkladů na kofinancování projektů OP
VVV bude exportován do iFIS.
o Připraven rozpočet SVV, provozní finanční prostředky rozděleny na katedry podle
odsouhlaseného počtu doktorandů (prezenční doktorandi s váhou 2, kombinovaní
doktorandi s váhou 1).
o Poukázány prostředky na nové a část pokračujících projektů GAČR.
o Modul CP ve Versu spuštěn do provozu, součinnost Ekonomického oddělení
a Správního oddělení při nasazení modulu na katedry a střediska.
o Zaslán výrok auditora k účetní závěrce r. 2018:
„Podle našeho názoru účetní výkazy podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Farmaceutické fakulty k 31. 12. 2018, nákladů a výnosů včetně vnitronákladů
a vnitrovýnosů v rámci Univerzity Karlovy, a celkového výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

