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UKFaF/5167/2021-1

ZÁPIS
č. 1/2021
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 11. ledna 2021
Jednání probíhala on-line na platformě Skype for Business/MS Teams.

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, doc. Šklubalová, prof. Cahlíková, doc. Macáková, doc. Malý, doc. Šatínský,
doc. Duintjer Tebbens, Ing. Chlebková, Mgr. Katerová, Mgr. Bezouška, Ing. Rudišar, dr. Valášková,
Mgr. Handlová, JUDr. Obršál, Mgr. Picková, p. Voříšková, Ing. Mikešová
Hosté: dr. Klik, Ing. Hubáček, Ing. Polanský, Ing. Navrátilová, Mgr. Dršatová, p. Dvořáková,
p. Vychytilová, p. Jeřábková, p. Hynková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví/Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví/Pharmacy)

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu UK a Rigorózního řádu
UK.

•

Slovní výsledky ankety hodnocení výuky studenty za akademický rok 2019/2020 byly
předány vedoucím kateder a Akademickému senátu.

•

UK obdržela rozhodnutí MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých
vysokých škol při mimořádné situaci.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Soutěže
o Nominace vědeckých monografií na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za
kalendářní rok 2020. Termín zaslání na RUK je do 18. 1. 2021.
▪

Meurant, G.; Duintjer Tebbens, EJ.: {2} Krylov Methods for Nonsymmetric Linear
Systems: From Theory to Computations. Cham: Springer, 2020, 686 p. ISBN 978-3030-55250-3;

▪

Arndt, T.: Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. Academia, 2020, 468 p. ISBN
978-80-200-3049-8.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o možnosti konání distanční formy dílčích zkoušek a státních doktorských
zkoušek v období do 31. 3. 2021. V případě konání distanční formy státní doktorské
zkoušky bez účasti veřejnosti je nutné pořídit audiovizuální záznam, který musí být
uchován po dobu 5 let. V rozhodnutí o přijetí lze v době krize stanovit lhůtu pro
předložení dokladů o dosaženém vzdělání až do 90 dnů od zápisu do studia.
o Informaci o doporučení RVH ke stážím doktorandů v ISP: v této době lze stáž v ISP
nahradit alternativou, zejména účastí v mezinárodním vědeckém týmu nebo
aktivní účastí na zahraniční konferenci konané distančně.

•

Věda a výzkum
o Dne 3. 1. 2021 byla elektronickou cestou na RUK odeslána akceptace hodnotící
zprávy FaF UK v rámci modulu M3 hodnocení výzkumných organizací podle
Metodiky 2017+.
o Návrh novely Jednacího řádu VR FaF UK, obsahující nově článek o distanční
a hybridní formě zasedání, byl 5. 1. 2021 předložen AS ke schválení.
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o Z programu PROGRES budou na FaF UK na základě doručených žádostí v roce 2021
podporováni celkem 3 postdoci.
•

Granty a projekty
o Dne 10. 1. 2021 byla na RUK odeslána elektronickou cestou hlavní připomínka
k plánovanému programu Cooperatio (navazujícímu na končící programy
PROGRES), kde je z pohledu FaF UK nutné doplnit plánované programy o vědní
oblast

„Pharmaceutical

Sciences“,

která

by

obsahovala

stávající

obor

„Pharmacology and Toxicology“ a nově obor „Pharmacy“, který by sdružoval
ostatní farmaceutické obory mimo farmakologie a toxikologie.
o Informaci o Opatření rektora č. 52/2020 „Zásady programů PROGRES“, o Opatření
rektora č. 53/2020 „Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech
týkajících se programů Progres, UNCE a Primus“. Termín pro vložení rámcového

přehledu finančních prostředků projektů Primus, UNCE a Progres do modulu GAP
je do 26. 2. 2021.
o Informaci o Opatření rektora č. 55/2020 „Zásady soutěže Primus“ a Opatření rektora
č. 56/2020 „Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)“. Nové zásady Primus
se vztahují na projekty 6. kola a kol následujících. Na projekty Primus, jejichž
realizace započala před nabytím účinnosti tohoto opatření, se použijí Zásady
soutěže Primus OR č. 41/2019 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto opatření. Informace byla zaslána e-mailem řešitelům a stanoven termín pro
odevzdání dodatků k dohodám Primus na rok 2021 na Vědecké oddělení do 15. 1.
2021.
o Informaci o vyhlášení 6. kola soutěže PRIMUS, zveřejněnou společně se zásadami
soutěže na fakultním intranetu. Uzávěrka podání návrhů je 20. 4. 2021, termín pro
nahlášení účasti v soutěži je 26. 3. 2021, termín odevzdání návrhů, a především
struktury finančních prostředků ke kontrole na Vědecké oddělení, je 31. 3. 2021.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Návrh ambasadorů vědy pro Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) - navrhl prof.
Doležal a s jednotlivými ambasadory bude o jejich formě účasti dále jednáno.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Den otevřených dveří – V sobotu 9. 1. 2021 proběhl další online Den otevřených dveří
spojený s Jednodenní juniorskou Univerzitou Karlovou. Další termín DOD a JJUK
3. 2. 2021 bude primárně určen uchazečům ze Slovenska. Vedení fakulty děkuje doc.
Hronkovi, Martině Krejčové a Ing. Markovi za úspěšnou realizaci akce.

•

Congroo Fair 2020 – Ve dnech 25. 1. – 7. 2. 2021 se bude konat online veletrh škol, kterého
se bude účastnit také Univerzita Karlova (účast hradí UK). Jednotlivé fakulty budou
představeny formou živých streamů nebo předtočených videí. Naše fakulta bude
představena formou předtočených vstupů a propagačním videem.

•

22. 12. 2020 se konalo pravidelné jednání farmaceutických fakult (HK a Brno) a Zentivy,
opět online formou. Den Zentivy bude na naší fakultě v režimu online ve středu odpoledne
17. 3. 2021. Přednášející bude p. doc. Bendová z PřF UK, na programu bude již dvakrát
odložená přednáška na téma světelného smogu. Byly navrženy termíny pro online výuku
předmětu Industriální farmacie (15. a 16. 4. 2021). Schůzky se zúčastnili i zástupci
studentských spolků obou fakult a diskutovali termín nadnárodního kola studentské
vědecké konference.

•

Fakulta se zapojí do projektu „Tvorba dispenzačního optima“ pro vybraná léčiva – ve
spolupráci s Českou lékárnickou komorou, spolkem Mladí lékárníci a Českou
farmaceutickou společností, fakulta využije vytvořené materiály pro pregraduální výuku.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Epidemická situace je monitorována Zahraničním odborem UK na Sharepointu RUK,
který poskytuje aktuální informace a odkazy na webové stránky jednotlivých států.
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•

Nabídka stipendií v česko-francouzském programu Barrande Fellowship – Stipendia
umožní vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením
francouzského školitele. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit:
a/ doktorské studium pod dvojím vedením (co-tutelle) – celkem 15 měsíců po dobu
tří let
b/ krátkodobý pobyt (1–3 měsíce)
Termín pro podání žádostí je 26. února 2021. Zveřejněno na intranetu 5. 1. 2021

•

Univerzita Karlova obnovila smlouvy o spolupráci s University of Melbourne. Jedná se o:
a/ Memorandum of Understanding, b/ Student Exchange Agreement. Obě smlouvy jsou
prodloužené o 5 let.

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
•

Lhůta Výkonové fáze VF IIb – podklad pro územní rozhodnutí – termín 13. 2. 2021.
o Oznámení účastníkům řízení ze Stavebního úřadu odesláno 21. 12. 2020.
Lhůta končí 18. 1. 2021. Následně bude vyhotoveno územní rozhodnutí, které
po 15 dnech nabyde právní moci – předpokládáme během února 2021.

•

Výkonová fáze VF III – dokumentace ke stavebnímu povolení
o Po konzultaci s RUK bude dodatek č. 4 rozdělen na dva samostatné dokumenty.
Dřívější dodatek musí aktualizovat m2 funkčních ploch dle výsledků projektování ve
VF II, aby mohla být oficiálně zahájena VF III. AS obou fakult byly 4. 1. 2021
požádány o projednání per rollam. Souhlas obou AS musí být dodán již
k projednávání Kolegia rektora dne 11. 1. 2021 tak, aby byl dodatek č. 4 projednán
v AS UK dne 22. 1. 2021.
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Další část dodatku bude pak schvalována v březnu 2021. Do té doby opět bude
muset být projednán v AS obou fakult. Pro přehlednost bude tentokrát vypracován
jako plné znění smlouvy po všech dodatcích.
o Firma Bogle Architects pracuje na zajištění podkladů pro VF III. Garanti stavby proto
průběžně kontaktují pracoviště se žádostí o doplnění informací dle požadavků
projektantů.
•

Do veřejné zakázky (VZ) na právní služby nebyla v zákonné lhůtě podána žádná námitka.
Smlouva s vítězným uchazečem Konsorciem HP-MTL tvořené advokátní kanceláří Havel
a partners s.r.o. a advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. byla podepsána v pátek 8. 1. 2021.

•

Ke dni 7. 1. 2021 se vlastníkem pozemku par. č. 712/1 k.ú. Nový Hradec Králové stala
Univerzita Karlova.

OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
•

TAČR
o TAČR vyhlásil mezinárodní výzvu EuroNanoMed 3 Call 2021, která je součástí ERANET Cofund. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým
poznatkům v oblasti nanomedicíny. Termín pro podání projektů na OSREP je do
15. 1. 2021, uzávěrka na TAČR je 21. 1. 2021.

•

GAČR
o Termín dodání dílčích zpráv (DZ) ke kontrole na OSREP je do 8. 1. 2021
a závěrečných zpráv (ZZ) do 22. 1. 2021. Na GAČR mají být DZ předány do 18. 1.
a ZZ do 1. 2. 2021.
o GAČR a dalších 11 evropských organizací spustilo evropskou iniciativu WEAVE,
jejímž cílem je financování vědy ve spolupráci se Science Europe a podporovat
excelentní mezinárodní výzkumné projekty hodnocené na principu Lead Agency
napříč Evropou.

•

AZV MZČR
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o AZV ČR zveřejnila pokyny a termíny pro podání dílčích zpráv a závěrečných zpráv
projektů za rok 2020. Lhůta pro předání DZ ke kontrole na OSREP je do 15. 1. 2021,
ZZ do 20. 1. 2021 do 12 hod. Na AZV MZČR mají být DZ předány do 25. 1. a ZZ do
1. 2. 2021.
EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

STARSS – OP VVV
o Dne 31. 1. 2021 končí monitorovací období, kdy se bude předkládat 8. Zpráva
o realizaci projektu a 9. Žádost o platbu.
o Dne 4. 1. 2021 MŠMT schválilo žádost o podstatnou změnu v projektu pro přijetí
Metodického dopisu „koronavirus“, jež umožní uplatňovat do způsobilých výdajů
např. stornopoplatky za konference zrušené kvůli Covid-19.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 31. 1. 2021 končí další monitorovací období, kdy se bude předkládat 6. Zpráva
o realizaci projektu a 7. Žádost o platbu.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o Dne 4. 1. 2021 byla ze strany MŠMT schválena žádost o změnu ohledně navýšení
jednotkových sazeb pro pracovníky zaměstnané na pozici Ph.D. studenti, a to
s ohledem na Nařízení vlády č. 487/2020 Sb. ze dne 16. 11. 2020.
o Dne 16. 12. 2020 byla ze strany MŠMT schválena žádost o změnu pro přijetí
Metodického dopisu „koronavirus“.
o Dne 31. 1. 2021 končí další monitorovací období, kdy se bude předkládat 4. Zpráva
o realizaci projektu a 5. Žádost o platbu.
o Dne 4. 1. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici Postdoc pro VZ4, úvazek
0,3 FTE.
o Dynamický nákupní systém (DNS), konkrétně výzvy na chemikálie a laboratorní
přístroje, které byly započaty v prosinci 2020 jsou ve fázi před podpisem
jednotlivých smluv.

•

ESF I – OP VVV
o 31. 1. 2021 končí realizace dílčího projektu FaF UK v rámci celouniverzitního
projektu ESF I.
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•

ESF II – OP VVV
o Proběhlo oslovení stávajících a nových tvůrců k připomenutí pravidel odevzdávání
výkazů, publicity a informací ohledně plánu zveřejnění vytvořených finálních
materiálů.
o Ke konci ledna je v plánu porada s garanty podaktivit a s koordinátorem projektu
k výhledu postupu projektu v roce 2021.

•

ERDF II
o VZ na dovybavení a zprovoznění HPLC chromatografu pro výuku farmaceutické
analýzy. Obdržena jedna nabídka, kupní smlouva bude uzavřena v průběhu měsíce
ledna 2021.

•

Grantová schémata na UK – OP VVV (Program START)
o Stále probíhá hodnocení projektů. Souběžně probíhá příprava podkladů pro
doložení účasti na vzdělávacích seminářích. Termín pro dodání podkladů na RUK je
31. 1. 2021.
o Osloveni k doplnění podkladů ke vzdělávání budou týmy, které podaly projektovou
přihlášku a konzultovaly osobně či emailem s kontaktními osobami na OSREP.

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
o Dne 15. 1. 2021 se na magistrátu uskuteční schůzka za účelem konkretizace
požadavků před zahájením VZ na projektové dokumentace.
o V přípravě je nové memorandum o vzájemné spolupráci.

•

Preseed II. – OP VaVpI
o Byla schválena 5. závěrečná monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Jedná se
o poslední zprávu, tzn. ukončení období udržitelnosti.

•

OncoPharm (ITI – OP VVV)
o Projektový záměr FaF UK s názvem OncoPharm+ byl dne 6. 1. 2021 aktualizován
a odeslán na ŘO ITI, dle požadavků řídicího orgánu.
o Finanční alokace zůstává 100 mil. Kč, předpokládané období realizace 2023–2027.
o Okruh předpokládaných potenciálních spoluřešitelů je stále FaF UK, LF HK a FN HK.
Rovněž je ponechána zmínka, že projekt počítá s partnerem z aplikační sféry, který
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bude mít sídlo/provozovnu v HK-PCE aglomeraci. Rovněž je uvedeno, že partnerství
budou uzavírána dle aktuální potřeby a v souladu s připravovanou výzvou Strategie
ITI.
o Věcná stránka projektu je zachována, v souladu se Zápisem č. 19/2019 z jednání
kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana ze dne 11. listopadu 2019.
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
•

H2020 – Green Deal
o V přípravě projekt s názvem Developing advanced technologies for the treatment
of waste water from the production and recycling of lithium ion batteries Treat4LIBs. Projekt podává konsorcium po vedením TU Wien, za FaF UK kolektiv
KACH.
o Termín pro podání žádosti do 26. 1. 2021.

RŮZNÉ:
•

Institucionální plán Univerzity Karlovy 2019–2020
o Na fakulty byl RUK odeslán dopis prorektora k vyhodnocení Institucionálního plánu
Univerzity Karlovy 2019–2020 za rok 2020, vč. harmonogramu termínu v roce 2021.
o Část A Institucionálního plánu UK (aktivity směřující k naplnění priorit
Dlouhodobého záměru UK) byla realizována a splněna v roce 2020. Jedná se
o aktivity např. obměna licencí, elektronizace FaF UK, revitalizace areálu ZLR,
revitalizace areálu Zámostí a revitalizace areálu budov FaF UK Heyrovského.
o Dne 6. 1. 2021 byli osloveni řešitelé vnitřní soutěže (část B) k vyplnění Úplné zprávy
za IP 2019-2020.

•

Strategický záměr Univerzity Karlovy pro období 2021–2025
o Dne 14. 12. 2020 KR schválilo Strategický záměr Univerzity Karlovy pro období
2021–2025. Zároveň byly fakulty UK pověřeny zpracováním svých strategických
záměrů.
o Strategický záměr FaF UK bude muset být zpracován do 30. 6. 2021.
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:

•

Výběrové řízení
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/pracovnice katedry
farmakologie a toxikologie se uskuteční dne 25. 1. 2021 od 12:00 hod ve velké
zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
Katedra
předseda
farmakologie prof.
a toxikologie RNDr.
Petr
Solich,
CSc.

prof.
PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

AS FaF
doc.
doc.
doc.
PharmDr.
PharmDr.
PharmDr.
Jaroslav Roh, František
Lukáš
Ph.D.
Trejtnar, CSc. Červený,
Ph.D.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
Tuzemské stravné – sazby pro rok 2021
•

nastavené sazby stravného z r. 2020 odpovídají novému rozpětí dle aktuální Vyhlášky ze
dne 21. 12. 2020, jejich výše zůstává tak pro letošní rok nezměněná:
o Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:
▪

100,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod.,

▪

140,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejdéle však 18 hod.

▪

220,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod.
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Kolegium děkana bere na vědomí
•

Veřejné zakázky
o Plán nákupů:
▪

Jako každý rok bude nejpozději 15. 1. 2021 všem katedrám a dalším organizačním
složkám FaF UK odeslána výzva k vyplnění aplikace „plán nákupů“. Termín na
vyplnění aplikace bude stejný jako v posledních letech, tj. do konce měsíce ledna.

•

Smluvní pokuta za nekvalitně provedený úklid na budově Sever
o Na základě pravidelné kontroly úklidu, kdy byly zjištěny nedostatky v provedení
úklidu, byla dodavateli úklidových služeb Aby servis, s.r.o. podle čl. 9 odst. 1 písm.
a) smlouvy vystavena pokuta ve výši 10 tis. Kč. Dále bylo s firmou jednáno
o zajištění okamžité nápravy.

•

Projekt BEZPETEK – zařízení Filtramac
o Od firmy BEZPETEK a.s. jsme obdrželi zprávu, že pro projekt BEZPETEK byla
schválena dotace od Evropské unie. V letošním roce bude do českých škol
nainstalováno 120 filtračních zařízení, vč. našeho. Podle pravidel dotačního
programu musí první instalace proběhnout již na přelomu června a července 2021.
o V současné době firma BEZPETEK připravuje harmonogram přípravných prací.
o S umístěním zařízení Filtermac je počítáno v prostoru u kantýny, a to na druhém
sloupku ze směru od výtahu.

•

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví a požární preventivní prohlídka
o Pravidelná prohlídka BOZP a PO na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové proběhla dne 16. 12. 2020.
o Uložené úkoly a opatření na nadcházející období:
▪

Zpracovat Plán revizí technického zařízení na rok 2021. Termín do 15. 1. 2021.

▪

Zpracovat Plán školení zaměstnanců na rok 2021. Termín do 15. 1. 2021.

▪

Vypracovat příkaz děkana o postupu při řešení pracovních úrazů. Termín do
15. 1. 2021.

▪

Provést kontrolu a aktualizaci stávající dokumentace BOZP a PO.
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▪

Průběžně kontrolovat přístupnost uzávěrů plynu a vody umístěných ve
vestavěných skříních na jednotlivých katedrách.

o V rámci zápisu byly do zprávy zaneseny doporučení z proběhlé kontroly BOZP
provedené VOS UK dne 14. 12. 2020 a to vč. termínů plnění.
•

Ekonomické informace
o Porada UK k roční závěrce byla z důvodu pandemické situace zrušena, ekonomická
oddělení fakult a součástí obdrží do konce týdne harmonogram účetní závěrky za
r. 2020 mailem.
o Návrh smlouvy na účetní audit na r. 2020 je v režimu schvalování, audit účetnictví
za r. 2020 projde externím auditem (K Kredit s.r.o.) před předáním definitivních
výkazů na UK.

•

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad ze dne 21. 12. 2020
o Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí
nejméně osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč
o Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce
činí:
▪

27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů

▪

31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů

▪

27,20 Kč za 1 litr motorové nafty

▪

5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Ostatní
•

Předpokládané termíny kolegií děkana (KD) a rozšířených kolegií děkana (RKD)
o 11.1. KD+RKD
o 25.1. KD
o 8.2. KD+RKD
o 22.2. KD
o 9.3. (út) KD+RKD
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o 22.3. KD
o 12.4. KD+RKD
o 26.4. KD
o 10.5. KD+RKD
o 25.5. (út) KD
o 7.6. KD+RKD
o 22.6. (út) KD
o 12.7. KD

o 30.8. KD
o 13.9. KD+RKD
o 29.9. (st) KD
o 11.10. KD+RKD
o 25.10. KD

Zápis sestavila Pavlína Hynková
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

