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ZÁPIS
č. 11/2019
z jednání kolegia děkana 29. května 2019

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

Hosté:
Ing. Klik; na jednotlivé projednávané body p. Shejbalová, Mgr. Dršatová, p. Jeřábková,
Ing. Hubáček, p. Vychytilová

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:


Termín konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří jsou absolventy zahraničních
středních nebo vysokých škol je stanoven na den 29. 8. 2019 - čl. 6, odst. 5 „Řádu
přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy“.



Období pro konání podzimních termínů SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském
studijním programu Zdravotnická bioanalytika je v ak. roce 2018/2019 vyhlášeno na
9. 9. 2019 až 13. 9. 2019.



Období pro konání podzimních termínů SZZK v magisterském studijním programu
Farmacie je v ak. roce 2018/2019 vyhlášeno na 16. 9. 2019 až 20. 9. 2019.



Návrh prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. na změny v učebním plánu pro magisterský
studijní program Farmacie na ak. rok 2019/2020 k předložení do Vědecké rady fakulty.
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Návrh prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D., na změny v učebním plánu pro bakalářský
studijní program Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví na
ak. rok 2019/2020, které budou předloženy do Vědecké rady fakulty.

Kolegium děkana bere na vědomí:


V návaznosti na Opatření rektora č. 72/2017 a Opatření děkana č. 13/2018 proběhla na
Studijním oddělení fakulty kontrola bakalářských, magisterských a rigorózních prací,
u kterých bylo nastaveno omezení ze zveřejnění a u kterých k dnešnímu dni období
nezveřejnění stále trvá. V souladu s výše uvedenými předpisy bylo na Odbor pro studium
a záležitosti studentů Rektorátu UK předáno 24 prací k dalšímu zpracování. Ve všech
případech se jedná o práce diplomové.



Zveřejnění Opatření rektora č. 12/2019 „O zajištění možnosti pokračovat ve studiu
stejného nebo obdobného studijního programu“ – účinnost od 15. dubna 2019.



Dne 6. 6. 2019 od 13:00 hodin se koná v aule Karolina slavnostní zakončení U3V.
Předpokládaný počet účastníků je z naší fakulty 50, z akademických pracovníků se
zúčastní prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (zastupující děkana fakulty), PharmDr. Petr
Jílek, CSc., (garant U3V), prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc., PhDr. Zděnka
Kudláčková, Ph.D.,

doc.

PharmDr.

František

Trejtnar,

CSc.,

PharmDr.

Marie

Vopršálová, CSc.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Metropolitan College of Athens nebude spolupracovat na uvažované organizaci studia
studijního programu Farmacie v Aténách (přesun z MBS College). MBS College hledá další
potenciální partnery.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Opatření děkana č. 9/2019 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného
nebo obdobného doktorského studijního programu. Dokument ještě projde
připomínkováním v rámci rozšířeného kolegia děkana.



Kvalifikační řízení
o Návrh složení komise pro habilitační řízení Mgr. et Mgr. Rafaela Doležala, Ph.D.,
v oboru Farmaceutická chemie: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., (FaF UK) předseda, doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D., (ÚChL VFU Brno), doc. Ing. Aleš
Imramovský, Ph.D., (FChT UPardubice), doc. PharmDr. Ivan Malík, Ph.D., (FaF UKo
Bratislava) a prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D., (FaF UK).



Věda a výzkum
o Návrh na výplatu mimořádného stipendia pro studenty pregraduálního studia Adama
Majchera a Lenku Pollákovou, kteří se umístili na 2. místě chemické sekce, resp. sekce
ostatních farmaceutických disciplín na XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké
konference. Výherci jednotlivých sekcí obdrželi dar od firmy Zentiva a.s.



Transfer technologií
o Vyplacení odměny původcům vynálezu: „3D-tištěný modul pro on-line monitorování
permeačních testů“ v souladu s příslušným OD.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informaci o dvoudílném workshopu „Developing effective presentations in English“
pro doktorandy, pořádaném IPSC ve dnech 27. 5. a 10. 6. 2019 v Praze, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
o Informaci o workshopu „Věda a osobní život – jak to skloubit?“, pořádaném IPSC
dne 3. 6. 2019 na RUK v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
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Kvalifikační řízení
o Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) dne 25. 4. 2019 udělila akreditace
habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Farmaceutická
technologie a Farmakognosie pro uskutečňování Farmaceutickou fakultou UK
na dobu 10 let.



Věda a výzkum
o Informaci o přednášce v rámci projektu EFSA - CDN: „What do Rickets and Autism
Have in Common? Vitamin D Deficiency and its Impact on Neurodevelopment“,
konané dne 22. 5. 2019 na FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o přednášce v rámci projektu EFSA - CDN: „New advances in genetic
pharmacology and gene therapy“, konané dne 23. 5. 2019 na FaF UK, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
o Informaci o pořádání 28. kongresu Československé mikrobiologické společnosti,
konaném ve dnech 18. – 21. 9. 2019 ve Vysokých Tatrách na Slovensku, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
o Informace ze schůzky se zástupci firmy Veolia na FaF UK dne 24. 5. 2019 k možné
realizaci společných výzkumných aktivit a/nebo smluvního výzkumu.
o Informace ze zasedání Mezinárodní rady UK ze dne 27. 5. 2019. V rámci programu
byla prof. Šimůnkem, doc. Rohem a prof. Švecem představena FaF UK formou
prezentace a následné diskuse.



Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení nové veřejné soutěže AZV ČR: VES 2020 Ministerstva
zdravotnictví byla zveřejněna na fakultním intranetu. Termín podání přihlášek je do
28. 6. 2019. Termín pro nahlášení účasti v soutěži na Vědecké oddělení je
do 31. 5. 2019. V případě potřeby zajištění nové registrace navrhovatele v aplikaci
ISVP je nutné kontaktovat Vědecké oddělení nejpozději do 7. 6. 2019. Termín
odevzdání návrhů projektů ke kontrole na Vědecké oddělení byl stanoven
do 14. 6. 2019. V případě nákupu investice či kofinancování projektu je nutno podat
žádost tajemnici fakulty do 3. 6. 2019.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Oblast vnějších vztahů


V pátek 10. 5. 2019 se v Šimkových sadech konal tradiční Majáles, kde byla úspěšně
prezentována i naše fakulta. Vedení fakulty děkuje všem, kteří se na akci podíleli.
Schváleno mimořádné stipendium za propagaci fakulty pro účastníky a autorku projektu
(včetně organizace stánku a tvorby expozice).



Dne 13. 4. 2019 se konal Den celoživotního vzdělávání v Praze. Naši fakultu na RUK
reprezentoval Bc. Ondřej Keresteš, schváleno mimořádné stipendium.



Sponzorské dary na oslavy 50 let fakulty: získány příspěvky firem ZENTIVA a NIKON.



Schválena celostránková inzerce v časopise KamPoMaturitě. Podzimní číslo vychází
9. 9. 2019.



Pokračuje nákup nových reklamních předmětů veřejnou zakázkou malého rozsahu. Byly
odsouhlaseny počty jednotlivých položek k objednání.



Dne 22. 5. 2019 proběhl na naší fakultě první ročník Juniorské Univerzity Karlovy. Zájem
středoškoláků byl velký a kapacita byla zcela naplněna. Zúčastnilo se 27 studentů, kteří
byli seznámeni se studiem a vyzkoušeli si i praktická cvičení. Organizátorům (doc. Hronek
a další) děkujeme za perfektní propagaci fakulty. Zveřejněno na intranetu 23. 5. 2019.



V Galerii Na Mostě proběhla dne 27. 5. 2019 vernisáž výstavy „Prolínání“ prací žáků
Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů v HK. Na výstavě převažuje
grafická tvorba. Výstava potrvá do 26. 6. 2019.



Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje připravuje velkou reklamní
kampaň zaměřenou na regionální vědecké subjekty a organizace. Fakulta se zapojí se do
všech oblastí prezentace.

Oblast mezinárodních vztahů:


Ukazatel D – schválena žádost Mgr. Zuzany Katerové o příspěvek z fondu
internacionalizace Ukazatele D na dvoutýdenní jazykový kurz pro vysokoškolské lektory
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angličtiny ve Velké Británii. Prostředky přidělené fakultě v rámci Ukazatele D jsou pro rok
2019 vyčerpány.


Fond mobility 2019/1 – oznámení výsledků: v jarním kole bylo za naši fakultu předloženo:
o 5 žádostí studentů doktorského studia,
o 1 žádost akademického pracovníka,
o 1 žádost pro přijíždějícího profesora.
Celkem bylo žádáno o příspěvky ve výši 674 400,- Kč, přiděleno bylo 493 500,- Kč.



Stipendia mexické vlády na letní kurz španělštiny a mexické kultury – nabídka Akademické
informační agentury byla prodloužena do 24. 5. 2019 - zveřejněno na intranetu
15. 5. 2019.



Vyhlášení XII. výzvy Fondu post-doc – RUK vyhlašuje XII. výzvu Fondu na podporu pobytů
zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. V případě zájmu je třeba do
10. června oznámit na rektorát témata vědeckých projektů, do kterých by se zahraniční
pracovníci mohli zapojit. Konkrétní uchazeče a projekty vč. všech požadovaných příloh je
pak třeba nahlásit do 5. srpna. Vyhodnocení projektů provede nezávislá univerzitní
komise. Termín pro nástup zahraničních pracovníků je 1. ledna 2020 – zveřejněno na
intranetu 15. 5. 2019.



Zahraniční letní školy – veškeré informace zájemci naleznou na webu https://cuni.cz/UK7749.html - zveřejněno na intranetu 21. 5. 2019.



Pozvánka Eurocentra Praha na seminář EU Career: working in the EU institutions –
neformální setkání se zástupci Evropské komise se koná v úterý 4. června 2019 od
17 hodin v Evropském domě v Praze. Zájemci se musí registrovat na webových stránkách
Eurocentra - zveřejněno na intranetu 22. 5. 2019.



Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021 – nabídka možností získat stipendia na
dlouhodobé výzkumné pobyty pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání
amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická
a univerzitní pracoviště v ČR - zveřejněno na intranetu 24. 5. 2019.



Změna v proceduře refundací projektů financovaných z Fondu pro podporu strategických
partnerství - fakulty budou předfinancovávat pouze projekty uskutečněné do května
běžného roku.
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Napsali o nás:


Juniorská Univerzita Karlova – MF dnes (vyšlo 24. 5. 2019) a Český rozhlas Hradec Králové
se účastnili exkurze v Zahradě léčivých rostlin a dokumentovali ji.



50 let Farmaceutické fakulty – článek v květnovém čísle Časopisu českých lékárníků.

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


Proběhlo osobní projednání zaslaných návrhů kateder, 3. kolo připomínek bylo na
BA odesláno 23. 5. 2019.



Předložení opravených verzí očekáváme 31. 5. 2019.



Nedořešené dispozice: kolize na 2. n. p., vivárium, simulační centrum.

o Prezentace dopravní simulace proběhne 30. 5. 2019 od 9:30 na KÚ KHK.
o Architektonické řešení fasády - prezentováno na OHA dne 13. 5. 2019 a 16. 5. 2019 na
Výboru města pro uzemní plánování, rozvoj a investice.


Dodatek č. 2 a Směnná smlouva
o Schváleno Ekonomickou komisí AS UK dne 13. 5. 2019.
o Schváleno AS UK dne 17. 5. 2019.
o Správní radě bude předloženo dne 25. 6. 2019.
Dne 22. 5. 2019 předána na Ekonomický odbor RUK žádost o prodloužení půjčky do konce
roku 2021.
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OSREP


STARSS – OP VVV
o 29. 5. 2019 proběhl celodenní seminář na FaF UK (spolu s pracovníky VŠÚO
Holovousy).
o Bylo vyhlášeno DNS na chemikálie a laboratorní materiál.



EFSA-CDN – OP VVV
o Příprava semináře VP3 EFSA dne 28. 5. 2019 na FaF UK.
o Příprava semináře pro zahraniční strategické partnery v Praze a setkání International
Advisory Board projektu EFSA-CDN (termín 26. – 28. 6. 2019).
o NMR spektrometr – splněny veškeré administrativní úkony – smlouva podepsána dne
7. 5. 2019. Termín dodání do 9 měsíců.



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 (strukturovaná kabeláž, SW nastavení, stoly, sedáky). Předpoklad
vyhlášení květen 2019.



InoMed – ITI – OP VVV
o MŠMT zaslalo první zálohovou platbu (část bude zaslána na FN HK a LF HK).
o Vyhlášeny veřejné zakázky na přístrojové vybavení.
o Probíhá nástup pracovníků do projektu.
o Příprava koordinačního setkání na FN HK (6. 6. 2019).



DS Fafík II. – OP Z
o Od května 2019 obsazenost zařízení činí 88%, od června navýšení na 89%.
o Probíhá průzkum mezi rodiči, zda budou chtít nadále využívat služby dětské skupiny.
o Dále je nabízena volná kapacita na webových stránkách fakulty.
o

Dne 22. 5. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou pečující osobu. Od 20. 5. 31. 5. 2019 nastoupily na praxi do DS dvě studentky ze Střední zdravotnické školy.

9



ESF – OP VVV
o Realizace

vysoutěžené

veřejné

zakázky

malého

rozsahu

s názvem

„Videodokumentace vybraných činností lékárníka v nemocniční lékárně II“ je
v procesu. Termín dle smlouvy na ukončení a předání videí je do 30. 6. 2019.


ERDF II – OP VVV
o Čekáme na vyjádření MŠMT k podané žádosti o podporu.



ESF II – OP VVV
o Čekáme na vyjádření MŠMT k podané žádosti o podporu.



Erasmus+ ICM
o Smlouva s Universidade of Uberlandia byla již podepsána a v nejbližší době budou
vypsána výběrová řízení na mobility do Brazílie.



UK-FaF – Rekonstrukce výukové budovy BZLR
o Dne 22. 5. 2019 odeslána závěrečná zpráva na RUK.

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


Výběrové řízení:
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry
farmakologie a toxikologie. Na výše uvedenou pozici byl vybrán Mgr. Alejandro
Carazo Fernández, Ph.D.
o Změna termínu konání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce
katedry farmaceutické technologie a katedry biofyziky a fyzikální chemie. Nový termín
je stanoven na 18. 6. 2019 v 11:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
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o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry biologických
a lékařských věd se uskuteční dne 24. 6. 2019 v 13:00 hod ve velké zasedací místnosti
děkanátu fakulty. Komise VŘ:
Katedra
biologických
a lékařských
věd

předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

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

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof.
PharmDr. Petr
Nachtigal,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Radim Kučera,
Ph.D.

o Vypsání výběrového řízení do funkce vedoucí/ho katedry farmakognozie, katedry
biofyziky a fyzikální chemie a katedry biochemických věd. 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 deníku MF
Dnes v průběhu srpna 2019.
o Vypsání výběrového řízení na pozici projektového manažera-ky/referenta-ky OSREP
o Opětovné vypsání výběrového řízení na pozici údržbáře/ky IPTO.

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


Interní předpisy – OD Organizační řád
o Po zapracování doplňujících připomínek a dalších námětů, bude Organizační řád
zveřejněn.



VZČ 2018
o Obdržené náměty a připomínky zapracovány,
o Dokument předán k projednání AS fakulty.



Jmenování koordinátora spisové služby
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o V souladu s Opatřením rektora č. 60/2018 čl. 3 odst. 3 jmenuje děkan fakulty do
funkce lokálního koordinátora spisové služby paní Bc. Janu Šimáně Hlávkovou, a to
s účinností k datu 1. 6. 2019.


Rekonstrukce seminárních místností 2404 a 2463
o 13. 5. byla schválena žádost katedry farmakologie a toxikologie o přestavbu seminární
místnosti 2404 a 2463 na laboratoř, pro saturaci přístrojů, doktorandů a postdoků.
o Seminární místnosti 2404 a 2463 byly v loňském roce vybaveny AV technikou
pořízenou v rámci ERDF projektu a toto bude muset být prověřeno z hlediska
podmínek projektu.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků 23. – 24. 5.
o Zálohy na služební cesty – UK si vyžádala stanovisko externí poradenské společnosti,
s tímto závěrem: „Na základě našich znalostí je možno učinit závěr, že zasílání záloh
na soukromý účet zaměstnance – cestovatele – zákonným předpisem zakázáno není.“
o Možnost stanovení 6-ti týdenní dovolené (z 25 dnů na 30 dnů) – je vázáno na
kolektivní smlouvu UK.
o Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – zrušen 23. 4. 2019, nahrazen
zákonem 110/20219 Sb., o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje
národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních
údajů známého pod zkratkou GDPR, platnost a účinnost od 24. 4. 2019.
o Změna zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb.
o Evidence pracovní doby – „Metodický pokyn k provedení nového ust. §70a zákona
o vysokých školách“ – AP je povinen evidovat tzv. přímou pracovní dobu, tj. svou
pedagogickou činnost; pracovně právní záležitosti v rámci fakulty rozhoduje děkan.
o Tvorba sociálního fondu – návrh na sjednocení procenta tvorby, nyní daňově
uznatelné 1,3 – 2%.
o UK eviduje na fondech 3 mld. Kč, na účtech 5 mld. Kč, doporučení kvestorky je
investovat, nebo využít termínované vklady, kde budou finance částečně zhodnoceny.
o UK doporučuje nadále archivovat/evidovat účetní doklady jak v elektronické, tak
papírové podobě.



Návrh na úpravu Metodiky výpočtu finančních prostředků kateder fakulty.
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o V návaznosti na schválené Principy rozdělování příspěvku a dotace na UK na rok 2020
bude zpracován návrh na úpravu Metodiky výpočtu finančních prostředků kateder
fakulty.


Veřejné zakázky
o V soutěži na VZT řešíme neoceněnou položku u nejlevnější nabídky, firma nevyužila
stanovený čas na nápravu; v zájmu snahy o naplnění hospodárnosti jsme je znovu
kontaktovali a prodloužili termín pro doplnění.



VERSO Likvidační listy – pilotní provoz
o Od 1. 6. 2019 bude pro vybraná pracoviště (katedra biologických a lékařských věd
a děkanát) nasazen pro procesy spojené s evidencí a likvidací faktur modul VERSO
Likvidační listy. Zpracování faktur tak přejde u těchto pracovišť do elektronické
podoby včetně schvalovacích procesů.
o Změny se budou týkat procesů na podatelně fakulty, na Ekonomickém oddělení a na
příslušných pracovištích, příslušní pracovníci, kterých se změny budou týkat, jsou nebo
budou vyškoleni. Cílem je odladit chování ve fakultní praxi, aby následné nasazení pro
celou fakultu bylo co nejhladší. Pro ostatní pracoviště fakulty bude zpracování faktur
zatím probíhat v dosavadní podobě.



Fasáda na budově JIH
o Akce oprava a nátěr fasády byla úspěšně dokončena v termínu dle smlouvy o dílo.



Kontrola parkovacích stání fakulty
o Při namátkových kontrolách na parkovacích plochách FaF UK bylo zjištěno,
neoprávněné parkování vozidla BMW 7C2 22-33 (vozidlo není evidováno v databázi
vozidel FaF UK), po 3. upozornění byla přivolána městská policie, která namontovala
na vozidlo „botičku“. Tento akt by měl být varováním pro případné další neoprávněné
parkování.



Nákup pozemků v Zámostí – uvolnění finančních prostředků
o MŠMT uvolnilo investiční finanční prostředky ve výši 8,5 mil. Kč na akci „ UK HK –
Zámostí, nákup pozemků v Zámostí“.



Informace z ekonomické oblasti
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o Žádost o směnu běžných prostředků za prostředky kapitálové z institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj zaslána na RUK 13. 5. 2019.
o Do iFIS byl vložen rozpočet programu Progres, v rozpočtu je zohledněn FÚUP
z nedočerpaných prostředků

r. 2018, schválené prostředky z fondu děkana

a kofinancování projektu EFSA VP1 prof. Pávka. Kofinancování EFSA VP2 a VP3 bude
zohledněno dodatečně po předání podkladů. Průběžně jsou rozpočty aktualizovány
dle nakoupených investic.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

