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ZÁPIS
č. 12/2019
z jednání kolegia děkana 10. června 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud

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

Omluveni:
prof. Nachtigal, Ing. Vlčková

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:


Jmenování doc. PharmDr. Ivy Boušové, Ph.D., předsedkyní zkušební komise pro státní
zkoušky v bakalářském studijním programu Zdravotnická bioanalytika/ Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví a v navazujícím magisterském studijním programu
Zdravotnická bioanalytika.



Jmenování doc. RNDr. Milana Dittricha, CSc., předsedou komise pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací na katedře farmaceutické technologie.



Jmenování doc. RNDr. Pavla Doležala, CSc., předsedou komise pro obhajoby bakalářských
a diplomových prací na katedře farmaceutické technologie.
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Jmenování doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D., předsedkyní komise pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací na katedře analytické chemie.



Jmenování doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., předsedou komise pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací na katedře organické a bioorganické chemie.



Jmenování prof. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D., předsedou komise pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací na katedře farmaceutické chemie a farmaceutické
analýzy.



Složení komisí pro přijímací řízení na ak.r.2019/2020 na bakalářské, magisterské
a navazující magisterské studium, aktualizované ke dni 7. 6. 2019.



Jedna z komisí, která nebude zasedat na náhradním termínu dne 19. 6. 2019, bude
zasedat dne 29. 8. 2019 pro uchazečku, které děkan fakulty v souladu s čl. 6 odst. 5 Řádu
přijímacího řízení UK umožnil konat přijímací zkoušku v mimořádném termínu 29. 8. 2019.



Výši děkanem fakulty udělených stipendií pro absolventy magisterského a navazujícího
magisterského studia, které budou vyplaceny při příležitosti promoce dne 2. 7. 2019:
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia
absolventům magisterského studijního programu Farmacie, kteří absolvovali studium
s vyznamenáním nejpozději v červnovém termínu, byli nejlepší podle prospěchového
průměru za celé studium a umístili se podle průměru na 1. až 10. místě v pořadí.
Částky jsou uděleny v této výši: za 1. místo 25.000,-- Kč, za 2. místo 20.000,-- Kč, za
3. místo 15.000,-- Kč a za 4. až 10. místo každý 5.000,-- Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia
absolventovi

navazujícího

magisterského

studijního

programu

Zdravotnická

bioanalytika, který absolvoval studium s vyznamenáním nejpozději v červnovém
termínu a byl nejlepší podle prospěchového průměru za celé studium, je přiznáno ve
výši 10.000,-- Kč.
Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím jednotlivých kateder a vedoucí OJP předání požadavků na rozvrh na zimní
semestr ak. rok 2019/2020. Zohlednit lze připomínky ze závažných důvodů a ty, které
vyplývají ze změny učebního plánu. Připomínky je třeba předat za prezenční
i kombinovanou formu studia za celou katedru na adresu rozvrh@faf.cuni.cz nejpozději
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do 4. 7. 2019. Z kateder, od kterých nebudou žádné připomínky předány, se předpokládá
zachování stávající organizace výuky.


Vedoucím kateder účast svou nebo jimi jmenovaného zástupce katedry z řad docentů
a profesorů na magisterských promocích dne 2. 7. 2019 (v 10:30, ve 12:00, ve 13:30
a v 15:00 hodin) Termín nahlášení zástupce katedry nejpozději do 27. 6. 2019 na adresu
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Přijímacích zkoušek na magisterský studijní program Farmacie se dne 8. 6. 2019 zúčastnilo
329 uchazečů.



Opatření rektora č. 19/2019 Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání
zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání
Univerzita třetího věku. Účinnost od 1. 6. 2019.

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


Soutěže
o Nominaci prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., dr. h. c. na Medaili Josefa Hlávky pro
osobnosti z českých veřejných vysokých škol jako ocenění jejich celoživotního díla ve
prospěch české vědy, umění a vzdělanosti

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Zápis studentů do 1. ročníku doktorského studia proběhne v zasedací místnosti
děkanátu FaF dne 1. 10. 2019 od 8 hod.
o Informace o realizaci kurzu Základy statistiky, který je vhodný pro studenty všech
ročníků a doktorských studijních programů v zimním semestru, jehož garantem je
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doc. Duintjer Tebbens. Předpokládá se, že kurz bude možné zahrnout i mezi povinné
předměty v rámci ISP, zakončené zkouškou.
o Informace ze zasedání Koordinační rady DSP č. 8 ze dne 5. 6. 2019, které se zúčastnil
doc. Roh.


Věda a výzkum
o Informaci o pořádání „Horizon Europe Weeks“, které se budou konat od září 2019
do června 2020

v Krakově

pod záštitou

Jagellonské

univerzity,

zveřejněnou

na fakultním intranetu.


Granty a projekty
o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Dokončování sborníku k 50. výročí založení fakulty (doc. Dohnal), probíhá jazyková úprava
(prof. Dršata s dcerou a manželkou), výběr ilustračních fotografií (ing. Marek)
a doplňování sponzorských log.



Finalizace panelů výstavy k 50. výročí založení fakulty, bylo rozhodnuto odložit zahájení
výstavy na září 2019 (středa 18. 9. v 15:00) – na fakultě bude spojeno se zahájením
akademického roku (hudební produkce, pozvaní hosté), zjistit možnost vystoupení
Dijazztivy, v podobném formátu proběhne v Karolinu v polovině září 2019.



Reklamní předměty - k disposici jsou již aršíky známek k 50. výročí fakulty (200 ks).



V pátek 7. 6. 2019 proběhla schůzka přípravného výboru k 50. výročí fakulty.



Bude zajištěn prodej propagačních předmětů fakulty během promocí v Karolinu 2. 7.
2019.



Na webu byl zveřejněn Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK –
červen 2019.
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27. 5. 2019 proběhly Studentské závody v lukostřelbě, za organizaci děkujeme
Dr. Kudláčkové.



19th International Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2019) – pozvánka na
konferenci v Praze, termín konání 15. až 18. října 2019. Součástí konference jsou
přednášky, posterové prezentace, výstavy firem a sekce pro mladé vědce do 35 let.
Přihlásit se je možné do 31. srpna 2019. Nabídka zveřejněna na intranetu 3. června 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:


V pondělí 3. 6. 2019 se konala schůzka k vymezení činnosti oddělení VMV v oblasti
mezinárodních vztahů.



V úterý 4. 6. 2019 dopoledne se konala návštěva zahraničního oddělení FF UHK,
předmětem byla praktická ukázka fungování sw modulu Mobility od společnosti Ders.



Na webu zveřejněna informace o Queen Jadwiga Fund - Jagiellonian University in Kraków,
Poland.



University of Leicester - ELTU International Summer Programmes 2019, kurzy pro
studenty, zveřejněno na intranetu 29. 5. 2019.



Návrh MoU s univerzitou Chang Gung University of Science and Technology (CGUST) College of Human Ecology, Taiwan, podepsán panem děkanem a odeslán k podpisu druhé
straně.

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.


31. 5. 2019 předloženy opravené verze pater.



Poslední připomínky 1NP – 4NP + děkanát – budou zaslány BA 13. 6. 2019
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o Presentace dopravní simulace proběhla 30. 5. 2019 na KÚ KHK sjezd ze Zborovské
principiálně odsouhlasen.


Dodatek č. 2 a Směnná smlouva
o Správní radě bude předloženo dne 25. 6. 2019, podpis směnné smlouvy s primátorem
do 28. 6. 2019

OSREP


STARSS – OP VVV
o DNS na nákup chemikálií a laboratorního materiálu vyhodnoceno a probíhá uzavírání
smluv s vítěznými dodavateli.
o Veřejná zakázka s názvem STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II je
před podpisem s vítězným dodavatelem.
o Dne 29. 5. 2019 proběhl seminář STARSS s VŠÚO Holovousy.
o Porada realizačního týmu proběhne dne 12. 6. 2019.



EFSA-CDN – OP VVV
o Proběhl seminář VP3 EFSA-CDN dne 28. 5. 2019.
o Dne 18. 6. 2019 proběhne porada celého realizačního týmu EFSA-CDN ve velké
zasedací místnosti.
o Probíhá příprava semináře pro zahraniční strategické partnery v Praze (termín
26. – 28. 6. 2019).
o Postupně se uzavírají smlouvy s vítěznými dodavateli na dodávku chemikálií,
laboratorních přístrojů a laboratorního materiálu.
o Probíhá revidování požadavků na stavební práce ve vazbě na dodávky klíčového
vybavení. Udržitelnost projektu do cca 03/2028.



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 červen 2019.
o Veřejná zakázka s názvem Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově
- dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové III byla uzavřena,
v následujícím týdnu dojde k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.
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o Příprava žádosti o změnu (využití prostředků místo vybavení učeben 2463 a 2464
mobiliářem) na rekonstrukci místností 2463 – rozdělení příčkou, přemístění AV
techniky; drobné úpravy dalších seminárek, dále na případný nákup drobného
neinvestičního vybavení pro katedry. Požadované změny musí být nejprve schváleny
ze strany RUK a následně ze strany MŠMT.


InoMed – ITI – OP VVV
o FaF UK obdržela první zálohovou platbu.
o Proběhlo koordinační setkání na FN HK (6. 6. 2019).
o Aktuálně probíhá příprava prvního kola k vyhlášení DNS (pořízení chemikálií,
laboratorního materiálu a laboratorních přístrojů).
o Další velké kolo k vyhlášení DNS naplánováno k vyhlášení na podzim 2019.
o V realizaci 6 veřejných zakázek s termínem pro otevírání obálek 17. 6. 2019.



DS Fafík II. – OP Z
o Probíhá uzavírání dodatků s rodiči o prodloužení smlouvy.
o Dále je nabízena volná kapacita na webových stránkách fakulty.
o Dne 22. 5. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou pečující osobu.



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.
o K 31. 5. 2019 konec působnosti všech odborníků z lékárenské praxe v projektu.


Erasmus+ ICM
o Vyhlášeny výsledky Výzvy 2019, kde se FaF UK nepodařilo získat žádný
z předkládaných mobilitních projektů. Celkově byla celá UK velmi neúspěšná, zvažuje
se možnost dofinancování z ukazatele D.



Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. – OP VVV
o Dne 3. 6. 2019 obdržena informace z RUK k aktuální struktuře v připravované
projektové žádosti do výzvy OP VVV, informování relevantní osoby na FaF.



Juniorská univerzita UK 2019/2020 (celkem cyklus 9 přednášek)
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o Přednášející za FaF (termín 4. nebo 25. 11. 2019 v Praze) byl nominován
doc. M. Hronek.
o Název přednášky: Výživa a životní styl k udržení vitality a zdraví mladého člověka.

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


Výběrové řízení:
o Na pozici mzdové účetní byla vybrána p. Jana Viková.
o Na pozici referentky OSREP byla vybrána Ing. Pavlína Janišová.
o Vypsání výběrového řízení na pozici lektora/ky Oddělení odborné jazykové přípravy.
Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty, na úřední desce fakulty, na portálu www.researchjobs.cz,
www.jobs.cz a ve zkrácené podobě v deníku MF Dnes.

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


Umístění billboardu projektu InoMed
o Od 1. 1. 2019 je v realizaci projekt InoMed spolufinancovaný z OP VVV, MŠMT,
přičemž příjemce dotace musí postupovat dle pravidel povinné publicity OP VVV.
Billboard InoMed bude umístěn na budovu posluchárny C vedle už umístěných
billboardů EFSA, ERDF a STARSS.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Právní sekce
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o Zákon o zpracování osobních údajů


S téměř ročním odstupem po účinnosti GDPR vyšel adaptační zákon o zpracování
osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) a navazující zákon (č.111/2019 Sb.), kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
Současně se ruší až donedávna platný zákon o ochraně osobních údajů
(č. 101/2000 Sb). Jedná se o promítnutí jinak přímo použitelného nařízení do
českého právního řádu a zčásti o jeho doplnění, kdy zákonodárce stanovuje sankce
za přestupky v oblasti zpracování osobních údajů (§§ 61 an). Pro univerzitu jako
správce osobních údajů se stanoví maximální výše pokuty za porušování
povinností až do výše 10 mil. Kč.



Veřejné zakázky
o Veřejná zakázka na dodávku kapalinového chromatografu pro katedru farmaceutické
chemie a farmaceutické analýzy byla vyhlášena, momentálně je ve fázi příjmu
nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 6. 2019.
o V rámci VZMR s názvem FaF UK – Úklidové služby 2019-2020 byla podána 1 nabídka
dodavatele ABY servis. V následujícím týdnu bude uzavřena smlouva.



Rekonstrukce seminárních místností 2463 a 2404
o Podmínky projektu ERDF (financování vybavení místností 2463 a 2404 AV technikou)
byly prověřeny s tímto závěrem: vzhledem k tomu, že seminární místnosti budou
i nadále sloužit původnímu účelu, tedy podmínky projektu budou dodrženy, lze
plánovanou rekonstrukci zrealizovat.



Informace z ekonomické oblasti
o Do FIS byl vložen provozní rozpočet kateder a středisek a rozpočet na čerpání nákladů
na reprezentaci, tzv. „fond repre“.
o Od 3. 6. 2019 probíhá ve Verso pilotní testování e-schvalování likvidačních listů
k fakturám, zatím na katedře 150 a děkanátu a fakultním středisku.
o Byla podepsána smlouva o termínovaném účtu u ČSOB se splatností k 5. 9. 2019; tímto
budou volné finance fakulty lépe zhodnoceny.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

