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ZÁPIS
č. 10/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 13. května 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, prof. Vlček, dr. Siatka, dr. Mužíková, Ing. Kubíček,
Mgr. Valášková, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Handlová, PhDr. Kudláčková,
p. Voříšková
Hosté: Mgr. Dršatová, Ing. Klik, p. Shejbalová, p. Dvořáková, p. Jeřábková, Ing. Polanský,
Mgr. Picková, p. Vychytilová, p. Opltová

Omluveni:
doc. Šklubalová, Ing. Chlebková, Ing. Hubáček, Ing. Mikešová

Děkan fakulty
(prof. Šimůnek)


Děkan fakulty poděkoval prof. Vlčkovi při příležitosti jeho poslední účasti na rozšířeném
kolegiu za jeho dlouholeté a úspěšné vedení katedry sociální a klinické farmacie.
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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:


Úvod do studia pro nově přijaté studenty magisterského studijního programu Farmacie se
bude konat dne 30. 9. 2019 od 9:00 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty bakalářského studijního programu Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví, prezenční i kombinovaná forma studia dne 30. 9. 2019 od
13:30 hod.



Úvod do studia pro nově přijaté studenty navazujícího magisterského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika dne 30. 9. 2019 od 11:00 hod.



Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r.2019/2020 pro bakalářské, magisterské a
navazující magisterské studium:
o 13. 6. 2019 v 9:00 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) – Farmacie,
o 13. 6. 2019 v 13:30 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) – Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví, bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma studia (uchazeči
přijatí bez konání PřZK)
o 11. 7. 2019 v 9:00 hod. - uchazeči přijatí po vykonání PřZK na magisterský studijní
program Farmacie
o 11. 7. 2019 ve 13:30 hod. - uchazeči přijatí po vykonání PřZK na navazující magisterské
studium
o 29. 8. 2019 v 9:00 hod. - všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů, příp.
přijatí po doplňovacím přijímacím řízení,
o 23. 9. 2019 v 9:00 hod. - všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů do
1. ročníku studia, příp. přijatí v dalším doplňovacím přijímacím řízení
o Zodpovědným proděkanem pro záležitosti spojené s kurzem KOMS "Komunikace
lékárníka s pacientem" je stanoven prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
o V návaznosti na zpřístupnění aplikace k možnosti zjištění, které závěrečné práce jsou
a byly omezeny ze zveřejnění, byla provedena na studijním oddělení kontrola těchto
diplomových a bakalářských prací (Opatření rektora č. 72/2017 a Opatření děkana č.
13/2018). U prací, které budou počínaje dnešním dnem obhajovány, zajistí vedoucí
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práce jeden výtisk práce, vyjmuté ze zveřejnění, a tento výtisk doručí na studijní
oddělení fakulty (čl. 8, odst. 5 Opatření děkana č. 13/2018). U prací, obhajovaných do
dnešního dne a vzhledem k velkému počtu prací, které měly být do dnešního dne na
UK předány, zajistí tisk těchto prací pracovnice studijního oddělení a předají je na UK
k postoupení na MŠMT.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Usnesení RVH ze dne 27. 3. 2019, čj. UKRUK/93319/2019-10 o oprávnění uskutečňovat
akademicky zaměření navazující magisterský studijní program PHARMACEUTICAL
SCIENCES, standardní doba studia 2 roky, prezenční forma studia, jazyk výuky angličtina.
Zároveň je pro tento studijní program vydáno oprávnění konat státní rigorózní zkoušku
v této oblasti vzdělávání s udělením titulu RNDr.



Jmenování doc. PharmDr. Martiny Čečkové, Ph.D. garantem navazujícího magisterského
studijního programu PHARMACEUTICAL SCIENCES – jmenování čj. UKRUK/178613/2018-3
ze dne 30. 4. 2019



Počítá se se zahájením výuky od akademického roku 2020/21.

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


Věda a výzkum
o Návrh nominací dvou kandidátů na člena oborové rady GA UK v sekci přírodních věd
ve skupině B – Chemie (místo prof. Zimčíka, který se vzdává funkce): doc. PharmDr.
Veronika Nováková, Ph.D. a PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
o Program Vědecké rady FaF UK pořádané ve dnech 10. a 11. 6. 2019.



Transfer technologií
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o Přijetí vynálezu „3D-tištěný modul pro on-line monitorování permeačních testů“
fakultou. Původci jsou: doc. Sklenářová, prof. Pávek, dr. Horstkotte a prof. Solich.
Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví doporučila přijetí vynálezu fakultou.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informaci o řádných termínech přijímacího řízení do doktorských studijních oborů
na akademický rok 2019/2020:

Studijní program / Doktorský studijní obor
Farmacie / Farmaceutická analýza
Farmacie / Farmaceutická chemie
Farmaceutická technologie
Farmakognosie a nutraceutika
Farmacie / Farmakologie a toxikologie
Klinická a sociální farmacie
Biochemie / Patobiochemie a xenobiochemie
Organická chemie / Bioorganická chemie
Bioanalytické metody

Řádný
termín

Náhradní
termín

Počet
uchazečů

7. 6. 2019
4. 6. 2019
26. 6. 2019
20. 6. 2019
17. 6. 2019
27. 6. 2019
19. 6. 2019
7. 6. 2019
7. 6. 2019

19. 7. 2019
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1
3
3
9
3
4
7
2

1. 7. 2019
9. 7. 2019
8. 7. 2019
19. 7. 2019

Celkem

38

o Informaci o konání zasedání Koordinační rady přírodních věd dne 30. 5. 2019 v Praze
a zasedání Koordinační rady lékařství, farmacie a zdravotnických věd dne 5. 6. 2019
v Praze.


Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení habilitačního řízení Mgr. et Mgr. Rafaela Doležala, Ph.D. v oboru
Farmaceutická chemie.



Věda a výzkum
o Výsledky zástupců FaF UK na XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké
konference, která proběhla 7. 5. 2019 v sídle společnosti Zentiva, k.s. v Praze:


v chemické sekci Adam Majcher obsadil 2. místo, název práce: „Total synthesis of
6-hydroxyceramides and their behavior in the model lipid membranes“; školitel:
PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.;
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v biologické sekci získala 1. místo Adéla Diepoltová, název práce: „Optimization of
the method leading to robust staphylococcal biofilm formation in vitro“; školitel:
RNDr. Klára Konečná, Ph.D.;



v sekci ostatních farmaceutických disciplín získala 1. místo Dominika Bieleszová,
název práce: „Terbinafine release from plga-based nanoparticles“; školitel:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.; 2. místo obsadila Lenka Polláková, název práce:
„Analysis of non-cardiac adverse events in rheumatic patients with glucocorticoid
pulse therapy“; školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Vedení fakulty gratuluje oceněným studentům a vyslovuje poděkování všem aktivním
účastníkům a jejich školitelům. Ocenění studenti budou pozváni na zasedání Vědecké
rady FaF UK 11. 6. 2019, kde jim bude předán drobný věcný dar jako poděkování
fakulty za vzornou reprezentaci.
o Středoškolská studentka Nikola Eva Mádlová zvítězila na 26. ročníku soutěže
International Conference of Young Scientists v Malajsii s prací „Synthesis of Potential
Anti-tuberculosis Drugs“, kterou vypracovala na FaF pod vedením Ing. Galiny
Karabanovich, Ph.D. Oceněná studentka bude pozvána na zasedání Vědecké rady FaF
UK 11. 6. 2019.
o Informaci o zařazení osob k jednotlivým vědním oborům v rámci hodnocení tvůrčí
činnosti na UK a k nominaci výsledků do peer review s termínem do 26. 6. 2019.


Granty a projekty
o Ministerstvo kultury vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Digitalizace
a restaurování farmaceuticko-botanického rukopisu HK-SR-1 z 18. století v majetku
Českého farmaceutického muzea“. Kontaktní osobou je Mgr. Ladislava Valášková,
Ph.D.



Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže „Baillet Latour Health Prize“ vyhlašované v oblasti
biomedicínského výzkumu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Téma pro rok 2020
jsou „Metabolické poruchy“, uzávěrka přihlášek na VO je do 30. 6. 2019.
o Informaci o vyhlášení 26. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu za nejlepší studentskou
práci, zpracovanou v akademickém roce 2017/2018 a obhájenou do 30. 9. 2019.
Uzávěrka přihlášek na VO je do 30. 6. 2019.
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o Informaci o soutěži o Cenu Wernera von Siemense, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Pro kategorii Nejlepší pedagogický pracovník je uzávěrka pro podání
návrhů na VO do 31. 8. 2019. Uzávěrka v ostatních kategoriích včetně přihlášení prací
do kategorie Nejlepší diplomová práce nebo Nejlepší disertační práce je 30. 11. 2019.
o Informaci o vyhlášení soutěže „Česká hlava“, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka přihlášek na VO pro všechny kategorie je 30. 5. 2019.

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


Mimořádné stipendium pro studenty, kteří pomohou se zajištěním organizace
slavnostního dne 19. 10. 2019. Studenti budou provádět hosty po všech prostorách
fakulty, prodávat suvenýry a večer zajistí uvádění hostů a předávání drobných dárků
v Petrof Gallery.



Ukazatel D – Byly schváleny žádosti tří žadatelů o příspěvek na jazykový kurz v celkové výši
cca 36 000,- Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Gaudeamus 2019 – Z RUK přišla nabídka k účasti na veletrzích Gaudeamus 2019 na
Slovensku. Jedná se o dvě akce – 24. – 26. 9. 2019 /Bratislava, 5. – 6. 11. 2019 /Nitra.
Z pověření pana děkana je naše fakulta na oba termíny přihlášená.



Slavnostní večer v Petrof Gallery – novou kontaktní osobou pro realizaci společenské akce
je Bc. Lukáš Šejvl, který nyní připravuje smlouvu o pronájmu k podpisu. Dne
15. 5. 2019 proběhne v Petrof Gallery jednání s Bc. Šejvlem a dodavatelem cateringu
ohledně odsouhlasení formy a místa podávání občerstvení.



Pozvánka na slavnostní večer 19. 10. 2019 – koncem května budeme rozesílat pozvánky
VIP vybraným hostům. Seznam hostů bude upřesněn.
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Mgr. Lukáš Dušek ukončil k poslednímu dubnu svou činnost na spravování facebookového
účtu fakulty. Správu po něm převzal Mgr. Petr Domecký. Lukáši Duškovi bylo jménem
proděkana za vnější a mezinárodní vztahy odesláno poděkování a reklamní tričko.



Reklamní předměty – další nové reklamní předměty určené k prodeji budou: mikina
pánská a dámská, pracovní plášť pánský a dámský, polotriko pánské, tričko a tílko dámské,
taška plátěná, vak na záda a kuličkové pero se stylusem.



Vánoční koncert – letos se bude vánoční koncert konat 12. 12. 2019 od 19 hodin v městské
Hudební síni. Vystoupí flétnový komorní soubor Magistři.



Závody v lukostřelbě – dne 27. 5. 2019 od 9:00 hod proběhnou v tělocvičně FZV U3V
a studentské závody v lukostřelbě. Zájemci se mohou hlásit do 19. 5. 2019 – zveřejněno na
intranetu 7. 5. 2019.



Banner a nápis na budově – dne 2. 5. 2019 byl na jižní budovu fakulty instalován banner
s logem 50. výročí a také název fakulty (nápis v průčelí jižní budovy směrem k hlavní silnici).



Probíhá příprava výstavy k 50. výročí fakulty.

Oblast mezinárodních vztahů:


Opatření děkana č. 2011/13 – v jarním kole s termínem přihlášek do 30. 4. se nepřihlásil
žádný zájemce o stipendium. Připravuje se novela opatření s cílem zjednodušit podávání
žádostí.



Návrh MoU s univerzitou Chang Gung University of Science and Technology (CGUST) College of Human Ecology, Taiwan je aktuálně na kontrole na Právním oddělení.



Stipendia na základě mezinárodních smluv do Japonska - Japonsko nabízí stipendium
v délce 18-24 měsíců. Termín podání přihlášek je 29. 5. 2019 do 15 hodin – zveřejněno na
intranetu 29. 4. 2019.



Fulbrightovo postgraduální stipendium - stipendium je určeno pro studium či výzkum na
úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické
medicíny a programů MBA a LLM. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání
všech vyžadovaných dokumentů, je 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní
razítko) pro studium začínající o rok později. Nově je také uzávěrka 1. února, která se
vztahuje jen na kategorii Visiting student researcher – zveřejněno na intranetu 30. 4. 2019.
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Stipendia na základě mezinárodních smluv - Slovensko nabízí 5 míst na přednáškové a
výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní. Termín
podání

přihlášek

17.

5.

2019.

–

zveřejněno

na

intranetu

30. 4. 2019.


IPSC Seminář: Prezentační dovednosti v angličtině – RUK pořádá dne 5. 6. 2019 seminář
prezentačních dovedností určený pro zaměstnance UK – zveřejněno na intranetu
3. 5. 2019.



Pozvánka na společné setkání UK a University of Padova - Padova Meets Prague 16. 5. 2019 od 9:30 v Karolinu – konference je určena akademikům, studentům i široké
veřejnosti.

Registrace

je

nutná

předem

na

uvedené

emailové

adrese

dominik.obruca@ruk.cuni.cz – zveřejněno na intranetu 6. 5. 2019.


Nabídka italských vládních stipendií pro akademický rok 2019/2020 – Agentura AIA nabízí
možnost získání vládních stipendií do Itálie. Přihlašování probíhá online na webových
stránkách AIA. Termín podání žádosti je do 30. 5. 2019 – zveřejněno na intranetu
7. 5. 2019.



14. 5. se bude konat v Karolinu setkání k 4EU+, aktuální informace jsou na webové stránky
aliance www.4eualliance.eu.

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


stále probíhá zapracování připomínek z pracovišť – především ve 3. a 4. np,



probíhají odborné konzultace k odpadovému hospodářství
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v pátek 10. 5. 2019 proběhla odborná konzultace k gastroprovozu

o Prezentace dopravní simulace


proběhne poslední týden v květnu

o Architektonické řešení fasády


návrhy fasád zaslány dne 7. 5. 2019



projednání na poradě směrování proběhlo v pátek 10. 5. 2019 a následně bude
presentace na Odboru hlavního architekta



Pre-screening projektů na MŠMT
o e-mail Ing. Baťkové ze dne 6. 5. 2019:
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si vyžádala informace o přípravě nového
programového období, vč. pre-screeningu strategických projektů. RVVI dne 26. dubna
2019 o bodu diskutovala, ale jeho projednávání bylo nakonec přerušeno. Diskuse
s RVVI bude pokračovat na dalším zasedání 31. května 2019.
Připravují se nové webové stránky M2 navazující na původní stránky M1.

OSREP


EFSA-CDN – OP VVV
o NMR spektrometr – splněny veškeré administrativní úkony. Smlouva byla podepsána
dne 7. 5. 2019. Termín dodání do 9 měsíců.
o Probíhá shromažďování požadavků na stavební práce ve vazbě na dodávky klíčového
vybavení.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Aktuálně probíhá příprava zbývajících veřejných zakázek k vyhlášení, které vzešly ze
žádosti o změnu. Předpoklad vyhlášení květen 2019.



InoMed – ITI – OP VVV
o Postupně se vyhlašují veřejné zakázky na dodávku investičního vybavení.
o Probíhá příprava podkladů k DNS.
o Proběhlo koordinační jednání na LF HK (7. 5. 2019) a na FN HK (10. 5. 2019).
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DS Fafík I. – OP Z
o Byl projednán Zápis z jednání Škodní komise k Doplňkové zprávě k inventarizačnímu
zápisu v rámci již ukončeného projektu Fafík I., ukončeného v srpnu 2018. Nedošlo
k přímé materiální škodě.
o Škodní komise doporučuje děkanovi fakulty posílit preventivní a kontrolní
mechanismy na FaF UK, např. využíváním principů Interního či nezávislého Externího
auditu tak, aby se preventivně i fakticky fakulta (resp. odpovědní pracovníci fakulty)
chránila před nehospodárnými, neúčelnými a neefektivními nákupy materiálu i služeb,
a to ze všech zdrojů financování.



DS Fafík II. – OP Z
o Od května 2019 obsazenost zařízení činí 88 %.
o Dne 29. 4. 2019 byl doručen protokol o kontrole z Krajské hygienické stanice. Kontrola
byla (po vysvětlení a doplnění drobných záležitostí) uzavřena se závěrem „bez závad“.



ERDF II – OP VVV
o Probíhá věcné hodnocení žádosti o podporu ze strany MŠMT.



ESF II – OP VVV
o Probíhá věcné hodnocení žádosti o podporu ze strany MŠMT.



Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V rámci projektu stále zbývá obsadit jednu pozici, v průběhu května 2019 bude
vypsáno nové otevřené výběrové řízení, se kterým budou osloveny všechny katedry.



Erasmus+ ICM
o Byly dovršeny jednání o interinstitucionálních dohodách, v květnu/červnu 2019 bude
vypsáno výběrové řízení na jednotlivé mobility.



IP 2019 – 2020
o Dne 2. 5. 2019 obdržena informace z RUK o schválení a doručení Rozhodnutí o
poskytnutí příspěvku.
o Řešitelé jednotlivých projektů části B – Vnitřní soutěž byli informovaní o schválení
jejich žádostí.



Ostatní:
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Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje mapuje zájem členů rady
se zapojit do tvorby marketingových nástrojů zaměřených na propagaci výzkumných
a

inovačních

subjektů

z našeho

kraje.

Cílem

je

vytvoření

silného

výzkumného/inovačního brandu Královéhradeckého kraje. Budou se připravovat
videospoty, jejichž hlavní úlohou je přiblížení vědeckovýzkumného a inovačního
potenciálu Královéhradeckého kraje. Kontaktní osobu za FaF je určena paní Jeřábková
(OVMV).

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


Výběrové řízení:
o Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí Oddělení interního auditu. Na výše
uvedenou pozici byl vybrán JUDr. Jan Obršál s nástupem 1. 8. 2019 (dohoda o
pracovní činnosti).
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmaceutické
technologie a Katedry biofyziky a fyzikální chemie se uskuteční dne 4. 6. 2019 v 14:00
hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:

Katedra
farmaceutické
technologie

předseda

biofyziky a
fyzikální
chemie

prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

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

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.
doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Zdeňka
Šklubalová,
Ph.D.
doc. Dipl.-Math.
Erik Jurjen
Duintjer
Tebbens, Ph.D.

PharmDr. Eva
Šnejdrová, Ph.D.

Mgr. Pavel
Bárta, Ph.D.

o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
biologických a lékařských věd. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně
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dostupných

internetových

stránkách

fakulty,

na

úřední

desce,

portálu

www.researchjobs.cz a ve zkrácené podobě v deníku MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení na pozici pečující osoba dětské skupiny.
o Vypsání výběrového řízení na pozici právník/právnička – částečný úvazek dle dohody.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje


Žádost - Český svaz včelařů
o Příspěvek na společný program akce „Vzdělávací program nejen o léčivých a
medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK
v rámci 50. let výročí FaF UK“. (z příspěvku budou kromě jiného hrazeny reklamní
předměty s logem FaF UK a 50. výročí fakulty, pracovní listy a propagace akce)



Plán staveb roku 2019 – nové žádosti
o Rozšíření strukturované kabeláže a telefonních rozvodů na budově Sever. Jedná o
úpravu kabeláže ve 20 místnostech na budově Sever, které vycházejí z požadavků
jednotlivých kateder.
o Oprava a nátěr oplocení podél komunikace v ulici Botanická na ZLR. Oprava oplocení
na ZLR je schválenou aktivitou projektu IRP roku 2019. Tato akce by ve stávajícím
plánu staveb nahradila akci Rekonstrukce vnitřních prostor v 2.NP v Zámostí. Jedná se
o nátěr rámového oplocení a opravu a nátěr podezdívky.
o Žádost o přestavbu seminárních místností č. 2404 a 2463 katedry farmakologie a
toxikologie. Důvodem je saturace stávajících prostorů jak pro přístroje, tak pro nové
doktorandy a postdoky.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Výroční zpráva o činnosti 2018
o Zkompletovány všechny kapitoly a příspěvky odpovědných osob
o Po doplnění chybějících částí a kontrole textu bude předáno k projednání kolegiu (29.
5.) a následně AS.



Interní předpisy
o Organizační řád – rozeslán k připomínkám rozšířenému kolegiu, deadline 13. 5.;
o Návrh opatření děkana – stipendia na podporu zahraniční mobility – po doladění
drobností bude připraveno ke zveřejnění;
o Evidence pracovní doby – bude připraven návrh příkazu děkana (aplikace pružné
pracovní doby, vč. zapracování metodického pokynu k aplikaci nového ustanovení
zákona o vysokých školách, jehož autorem je dr. Wágner), aby byl vydán k 1. 7.;



Příprava opatření děkana: Spisový řád fakulty
o RUK v návaznosti na Spisový řád Univerzity Karlovy (OR 60/2018) vydal vzorové
opatření pro fakulty.
o Na jeho základě je třeba vypracovat příslušné opatření fakulty a do 7. 6. 2019 je předat
ke kontrole pracovníkům archivu UK a koordinátorům spisové služby RUK. Následně
by mělo být opatření děkana vydáno do 1. 7. 2019.
o Na rektorátu se konal 7. 5. 2019 speciální seminář k této problematice, za fakultu se
jej zúčastnili RNDr. Václav Koula a Bc. Jana Šimáně Hlávková.



Rozpočty kateder - návrh
o Na základě jednotné metodiky připravilo Správní oddělení návrh rozpočtu kateder pro
rok 2019.
o Po zapracování připomínek členů kolegia, bude návrh rozeslán vedoucím kateder ke
kontrole a následně k aktualizaci OSOH pracovníků kateder/pracovišť.



Veřejné zakázky
o Z plánu nákupů vyplývá realizace veřejných zakázek na nákup laboratorních přístrojů
pro rok 2019 v hodnotě cca 6 mil. FaF UK je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z uvedeného důvodu budou
tyto veřejné zakázky vyhlášeny ve vyšším režimu, nelze tedy formou veřejných zakázek
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malého rozsahu či poptávkovým řízením. Postup každého nákupu na laboratorní
investiční přístroje je nutno konzultovat se zakázkáři!
o V přípravě veřejná zakázka na kapalinový chromatograf, předpokládaná hodnota
1.000.000,- Kč bez DPH.
o V přípravě veřejná zakázka na systém pro molekulární biologii, předpokládaná
hodnota 1.100.000,- Kč bez DPH.
o V přípravě veřejná zakázka na zajištění úklidu.


Zápis z požární preventivní prohlídky
o Požární preventivní prohlídku pracovišť provedl 7. 5. 2019 Bc. Pospíšil, externí
pracovník zajišťující pro fakultu PO a BOZP.
o Přehled zjištěných závad a doporučení:


Doplnit Požárně evakuační plány na boční schodiště na budově SEVER;



Doplnit označení směru úniku na osvětlený panel u schodiště v 3. NP budovy JIH;



Zajistit proti pádu požární hasicí přístroje v místnostech č. 514, 614 a 824 na
budově JIH a u místnosti č. 213 v budově Zámostí;



Průběžně kontrolovat přístupnost uzávěrů plynu a vody umístěných ve
vestavěných skříních na jednotlivých katedrách a případné závady co nejdříve
odstranit

o Odstranění závad zajistí pracovníci IPTO, zároveň budou dbát na uvedená doporučení.


Fasáda na budově JIH
o Byla dokončena oprava a nátěr východní a jižní části fasády budovy JIH.
o Dokončují se nátěry na západní části fasády.
o Předpokládá se, že do 20. 5. bude akce Oprava a nátěr fasády na budově JIH
kompletně dokončena.
o Na fasádě byl umístěn banner k 50 výročí založení fakulty a nápis Farmaceutická
fakulta UK.



Informace z ekonomické oblasti
o Přijatá institucionální podpora VaV – Progres, Bonifikace společných programů
Progres;
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o Přijatá běžná i kapitálová dotace na Rozvojové programy, běžná dotace je zasílána
měsíčně;
o Přijatá dotace z ukazatele „F“ - U3V, studium SSP – dotace je zasílána měsíčně;
o Přijatý příspěvek z ukazatele „C“ – Stipendia doktor. stud. progr. – příspěvek je zasílán
měsíčně;
o Připravena žádost o směnu běžných prostředků za prostředky kapitálové
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO, termín do 17. 5. 2019.

Různé


Termín příštího jednání rozšířeného kolegia děkana se přesouvá z 10. 6. na 24. 6. 2019.
(10. 6. odpoledne bude probíhat první blok habilitačních přednášek v rámci jednání
Vědecké rady FaF UK.)

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

