UKFaF/5167/2021-2

ZÁPIS
č. 2/2021
z jednání kolegia děkana 25. ledna 2021

Jednání probíhalo on-line na platformě Microsoft Teams.

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

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

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví/Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Pharmacy;
podklady připravila Ing. Navrátilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace bylo kolegiem rektora dne 18. 1. 2021
rozhodnuto o zrušení všech termínů promocí do konce března 2021.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Návrh nových formulářů pro zápis o státní rigorózní zkoušce.

•

Odměny za pedagogickou činnost na základě výsledků ankety hodnocení výuky studenty.

•

Návrh vedoucí katedry farmakognozie doc. Ing. Kateřiny Macákové, Ph.D., na změnu
garanta

předmětu

Farmakognozie

I

v anglickém

jazyce

(GAF035)

–

garant

doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
•

Návrh vedoucí katedry farmaceutické botaniky prof. Ing. Cahlíkové, Ph.D., na změnu
garanta předmětu Produkce léčivých rostlin (GF238) – garant PharmDr. Jana
Karlíčková, PhD.

Anglická výuka:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Aktualizaci příplatků a honorářů za výuku v AJ (viz příloha na konci zápisu).

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

Věda a výzkum
o Financování příspěvku fakulty na přeškolení pracovníků v rámci kurzu pro práci
se zvířaty dle zákona č. 246/1992 Sb. z programu PROGRES. Přeškolení musí
proběhnout nejpozději do 19. 5. 2021 a bude se týkat přibližně 25 vysokoškoláků
a 5 laborantek. Letos vychází cena přeškolení pro 1 účastníka na 1 600 Kč, celkově
tedy přibližně 50 tis. Kč.

•

Soutěže
o Předběžný

návrh

na jmenování

prof.

PharmDr.

Petra

Zimčíka,

Ph.D.,

koordinátorem Ceny Sanofi za farmacii, jejíž vyhlášení pro rok 2021 se očekává.
Kolegium děkana bere na vědomí:

•

Doktorské studium
o Zápis studentů do 1. ročníku doktorského studia se zahájením studia k 1. 3. 2021
proběhne v zasedací místnosti děkanátu FaF dne 1. 3. 2021 od 9 hod.
o Informaci

o LERU

Doctoral

Summer

School,

konané

v Dublinu

ve dnech 8. - 13. 8. 2021, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek
je 24. 3. 2021.
o Nový „Newsletter UK Point“, zveřejněný na fakultním intranetu.
•

Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. Pavla Coufalíka, Ph.D., (z AV ČR)
v oboru Analytická chemie.

•

Věda a výzkum
o Informaci o návrhu závěrečné fakultní zprávy FaF UK, kterou předložila Rada
pro hodnocení tvůrčí činnosti v IS Věda. Fakulta získala celkové ohodnocení „B“,
kdy obě klíčové oblasti Pharmacy v panelu MED i Chemistry v panelu SCI byly
hodnoceny stupněm „B“. Termín pro vložení komentáře fakulty k této hodnotící
zprávě je do 5. 2. 2021.
o Informaci o online seminářích Nadace Experientia pro zájemce o zahraniční stáže
a o start-up granty, pořádaných dne 8. 2. 2021 online, zveřejněnou na fakultním
intranetu a rozeslanou elektronickou cestou dne 21. 1. 2021.

•

Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení soutěže společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance
4EU+ a připravovaném vypsání soutěže minigrantů Univerzity Karlovy na podporu
alianční spolupráce ve vědě a výzkumu, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín uzávěrek obou soutěží je 1. 3. 2021.
o Informaci o připravovaném Workshopu k předkládání návrhů společných
vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín uzávěrky přihlášek je 11. 2. 2021.
o Na základě jednání dne 14. 1. 2021 s RUK, byla do struktury pro plánované
programy Cooperatio doplněna vědní oblast „Pharmaceutical Sciences“, obsahující
obory „Pharmacology and Toxicology“ a „Pharmacy“.

•

Transfer technologií
o Informaci o nabídce kurzů CPPT od února 2021, zveřejněnou na fakultním
intranetu.

•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za významný a originální
tvůrčí počin v roce 2020. Termín pro dodání návrhů na Vědecké oddělení je do
11. 2. 2021, termín zaslání na RUK je do 8. 3. 2021.
o Informaci o vyhlášení soutěže o cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici
nebo skriptum

vydané

v roce

2020,

rozeslanou

elektronickou

cestou

dne 14. 1. 2021. Termín pro dodání výtisků dr. Kučerové je do 29. 1. 2021.
o Na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za kalendářní rok 2020 byla
nominována pouze monografie T. Arndta Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa.
Monografie doc. Tebbense nesplňovala podmínku vydání v ČR v českém jazyce.

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

Studentský spolek Gnosis (nový studentský spolek, který spojuje studenty různých VŠ
a fakult s cílem vzdělávání a popularizace vědy) může využít prostory Farmaceutické
fakulty k natáčení výukových videí určených pro využití na středních školách. Garantem je
student Jindřich Čech.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Vzdělávací akce jaro 2021 – workshopy zaměřené především na online pracovní prostředí
vyhlašuje Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK. Zveřejněno na
intranetu 13. 1. 2021

•

Ambasadoři pro Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) – za Farmaceutickou fakultu
jsou to: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., a prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., oba
ambasadoři se svým jmenováním souhlasí.

•

V úterý 26. ledna 2021 se konal online veletrh Congroo Fair – technickou podporu a sestřih
videí za naši fakultu připravil Ing. Marek, chat od 11:00 do 13:00 vedl prof. Doležal.

•

V úterý 9. února 2021 proběhne univerzitní přednáškový den na online veletrhu
Gaudeamus 2021 - pro představení FaF budou využita videa Jak to u nás vypadá (Janek
Rubeš) a Jak se u nás studuje, která byla vytvořena pro účely webu nakarlovku.cz. Zároveň
bude na webu gaudeamus.cz zveřejněn aktuální seznam studijních programů pro
akademický rok 2021/2022. Akci centrálně organizuje UK Point.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak – granty pro české a slovenské
odborníky na výzkumný pobyt na University od Pittsburgh. Termín podání přihlášky je
30. 3. 2021. Pobyty by měly proběhnout od srpna do prosince 2021. Zveřejněno na
intranetu 20. 1. 2021.

•

Stipendia na základě mezinárodních smluv – Řecko, Lotyšsko, Německo – Nabídky pro AP
na studijní a výzkumné pobyty do Řecka, pro studenty a AP na letní školy do Lotyšska a pro
studijní cesty skupin studentů do Německa. Zájemci podávají přihlášky se všemi
požadovanými podklady podle příslušných pokynů pro jednotlivé typy pobytů a cílových
zemí v určených termínech. Zveřejněno na intranetu 15. 1. 2021.

Napsali o nás:
•

Expedice do historie lékáren a lékárenství – Rozhovor Českého rozhlasu s Mgr. Ladislavou
Valáškovou, Ph.D., a dalšími hosty:
https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Napsali-o-nas/2021/Expedice-do-historie-lekaren-alekarenstvi/?lang=cs-cz. Zveřejněno na intranetu 18. 1. 2021.

•

Expedice do vývoje a výroby léků ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka pokračovala
23. 5. 2021 od 14:00 do 15:00 mj. do Hradce Králové na Farmaceutickou fakultu Univerzity
Karlovy za proděkanem prof. Martinem Doležalem, který posluchače seznámil se
vzděláváním budoucích farmaceutů:

https://www.mujrozhlas.cz/expedice/expedice-do-vyvoje-vyroby-leku. Zveřejněno na
intranetu 25. 1. 2021

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
•

Lhůtu výkonové fáze VF IIb dokumentace k Územnímu rozhodnutí – termín 13. 2. 2021.
o Čekáme na vypracování Územního rozhodnutí a rozeslání účastníkům řízení –
předpokládáme během února 2021 nabytí právní moci.

•

VF III – dokumentace ke stavebnímu povolení.
o Dodatek č. 4–19. 1. schválen na EK AS UK, 22. 1. projednán na AS UK, po schválení
SR budou zahájeny práce na VF III.
o Dodatek č. 5 – předán ke schvalování AS FaF a AS LF, na RUK musí být odeslán
včetně souhlasů AS 17. 2. a bude schvalován bude AS UK dne 12. 3.
o Dodatek č. 6 – LEED musí být projednán s Mgr. Cvejnem – budeme směřovat na AS
UK 30. 4.
o Smlouvy s městem – budeme směřovat na AS UK 30. 4. 2021, tzn. materiály musí
být odsouhlasené a předané do schvalovacího procesu AS fakult 19. 2.

•

Na Odboru hlavního architekta města HK proběhla dne 20. 1. 2021 koordinační schůzka
k budoucímu napojení FN HK ke křižovatce Mileta. Územní řízení k této stavbě bude moci
být zahájeno až po vydání stavebního povolení na projekt MEPHARED 2. UK bude muset
během realizace stavby požádat o změnu svého DUR a sjezd k budově M1 narovnat dle
dokumentace křižovatky Mileta – proběhne v roce 2022.

•

V pátek dne 22. 1. 2021 byl odeslán na politické zástupce Královéhradeckého kraje
(poslance, senátory, hejtmana, primátora a radní) děkanský dopis s informačními

materiály projektu MEPHARED 2 s žádostí o aktivní politickou podporu zapojení projektu
do Národního plánu obnovy.
OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
•

AZV MZČR
o FaF UK odeslala datovou schránkou 1 dílčí zprávu projektu AZV (prof. Štaud) a na
1 dílčí zprávě se podílí (prof. Vlček).

•

GA ČR
o FaF UK získala podporu mezinárodního bilaterálního projektu GA ČR, který bude
financován ve spolupráci s ruskou agenturou RFBR, hl. řešitelkou za FaF UK je
doc. V. Nováková.
o FaF UK odeslala datovou schránkou 1 dílčí zprávu mezinárodního projektu GA ČR
(prof. Vávrová), 6 dílčích zpráv juniorských projektů GA ČR (dr. Hofman, doc. Krátký,
dr. Macháček, dr. Pavlíková Přecechtělová, dr. Raisová Stuchlíková, dr. Vokřál)
a 8 dílčích zpráv standardních projektů GA ČR (doc. Boušová, prof. Pávek,
prof. Pour, prof. Skálová, prof. Szotáková, doc. Šatínský, prof. Štaud, prof. Zimčík).
Na 1 dílčí zprávě standardního projektu GA ČR (prof. Vávrová) se podílí.
o GA ČR v průběhu února 2021 vypíše výzvy na podání návrhů standardních projektů,
projektů JUNIOR STAR, nově POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních
projektů bilaterální spolupráce. Mezinárodní projekty na principu Lead Agency
budou vypisovány v průběhu celého roku. Výzva EXPRO bude vypsána až v r. 2022
a každý sudý rok.

•

MPO
o FaF UK se podílí na 1 dílčí zprávě projektu MPO TRIO (doc. Šklubalová).

•

TA ČR
o FaF UK podala návrh projektu v rámci ERA-NET cofundové výzvy TA ČR
EuroNanoMed 3 Call 2021 typu H2020, hlavním navrhovatelem za FaF UK je
prof. Vávrová. Na návrhu se podílí 5 partnerů ze 4 zemí (ČR, Francie, Španělsko

a Turecko), koordinátorem je Dr. Nathalie Jonca z Institut Toulousain des Maladies
Infectieuses et Inflammatoires (Infinity), Université Toulouse III, Francie.
o FaF UK se podílí na 2 dílčích zprávách projektů TA ČR (doc. Miletín a prof. Pávek).

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o V přípravě VZ na dodávky s názvem EFSA – CDN-Disperzní Ramanův mikroskop.
o Ve dnech 27. – 28. 1. 2021 proběhne PGS konference pod záštitou projektu EFSACDN.
o V přípravě je mezinárodní patentová přihláška.

•

ESF I – OP VVV
o Po dohodě s RUK budou doloženy podklady k ukončení dílčího projektu FaF
(celouniverzitní projekt ESF I.) k 31. 3. 2021.

•

ERDF II
o Nadlimitní VZ na dodávky s názvem Dovybavení a zprovoznění HPLC chromatografu
pro výuku farmaceutické analýzy byla dne 13. 1. 2021 ukončena podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem.
o V přípravě nadlimitní VZ na dodávky s názvem Automatická vakuová stanice.

•

Grantová schémata na UK – OP VVV (Program START)
o Probíhá shromažďování podkladů ke vzdělávacím seminářům.

•

Mobility II. – OP VVV
o Celkový rozpočet projektu je 2 668 252 Kč, kofinancování z vlastních zdrojů činí 5 %.
o Aktivita příjezdové mobility postdoců bude kofinancována katedrou ve výši 5 %.
o Aktivita výjezdy THP bude kofinancována fakultou ve výši 5 %.

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
o Dne 15. 1. 2021 se na SmHK uskutečnila schůzka za účelem konkretizace projektové
dokumentace před zahájením VZ. Následně budou průběžně konzultovány
technické parametry, které bude požadovat SmHK od UK/FaF, jakož
předpokládaného provozovatele.

o V přípravě je nové memorandum o vzájemné spolupráci. Na tomto základě začínají
být diskutovány provozní záležitosti.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
•

FaF UK se podílí na 1 závěrečné zprávě evropského projektu HepaMATRIX (prof. Pávek,
dr. Smutný).

RŮZNÉ
•

Strategický záměr Univerzity Karlovy pro období 2021–2025
o Na základě Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021–2025 začíná
příprava Strategického záměru FaF UK, jejíž zpracování se očekává do 30. 6. 2021.
o Podle Zákona o vysokých školách strategický záměr na každé fakultě musí být
schválen jejím akademickým senátem a předtím projednán Vědeckou radou
fakulty. Fakulty mají povinnost zveřejnit své strategické záměry ve veřejné části
svých internetových stránek.

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

Opatření děkana č. 1/2021 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty je
zveřejněno na intranetu fakulty. Odkaz: Opatření děkana - 2021 | Farmaceutická fakulta
UK (cuni.cz).

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili dr. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Rozvrhy na letní semestr akademického roku 2020/2021
o Předběžné rozvrhy byly 18. 1. 2021 zveřejněny pro revize a připomínky. Finální
rozvrhy budou studentům a učitelům zpřístupněny do 29. 1. 2021.

•

Správa digitálních certifikátů
o V rámci univerzitní aplikace WhoIs byl vyvinut nový modul Certifikáty, který slouží
pro správu digitálních certifikátů (“elektronických podpisů“). Spuštěním nového
modulu nedojde jen ke změně postupů týkajících se podávání žádostí o nové
certifikáty, ale celkově přechází správa certifikátů na samotné fakulty.
o Modul bude nasazován na fakulty UK postupně, FaF UK byla vybrána spolu s FF do
pilotního provozu.
o V současné době dochází za FaF UK k úpravě údajů ve WhoIs tak, aby odpovídaly
údajům uvedeným na certifikační autoritě České pošty a mohla být provedena
synchronizace dat.

•

Aktualizace metodiky rozpočtů kateder
o V návaznosti na diskusi o úpravě metodiky, jež se uskutečnila v loňském roce, je
připravena její aktualizace pro rok 2021.
o Návrh aktualizovaného znění metodiky obdrží RKD k připomínkám.

•

Veřejné zakázky
o Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) od 1. 1. 2021 (odpovědné
strategické veřejné zadávání) – na začátku února budou pracoviště fakulty
informována o novele ZZVZ, zejm. o nutnosti odůvodnit každou VZ, tj. i VZMR
I. kategorie, s pokyny, jak postupovat v rámci VZMR I a II. kategorie.
o Plán nákupů – 14. 1. 2021 byla všechna pracoviště oslovena s žádostí o vyplnění
plánu nákupů s termínem 1. 2. 2021.
o V realizaci DNS na dodávku chemikálií na sklad. Předpokládaná hodnota
166 440 Kč, lhůta pro podání nabídek 25. 01. 2021 do 10:00 hodin.

•

Nákup pozemků v Zámostí
o Realizace nákupu pozemku p. č. 92/27 se vzhledem k úmrtí majitelky a opomenutí
řešit tento pozemek v rámci dědického řízení komplikuje. Tenisový oddíl Eden,
který musí získat od vlastníka pozemku souhlas v rámci stavebního řízení na
nafukovací halu, podal na soud žádost o vydání rozhodnutí na příslušný pozemek.
V současné době jsou zjišťovány náležitosti, proč pozemek nebyl součástí dědictví.
Termín soudního rozhodnutí v současné době nelze odhadnout.
o S vlastníky pozemků v Zámostí manžely Prokešovými bylo domluveno, že realizace
nákupu pozemků p. č. 86/13 a 86/14 bude provedena za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku, který se teď zpracovává.

•

Ekonomické informace
o Bylo uzavřeno účetnictví grantů GAUK, GAČR, AZV, TAČR, MPO, IRP. Potvrzené
účetní sestavy byly předány řešitelům. Nyní probíhají intenzivní práce na roční
závěrce 2020.
o Dne 19. 1. 2021 fakulta obdržela finanční prostředky - zálohu na příspěvek A+K na
rok 2021.
o Finanční prostředky rozpočtu kateder/středisek, programu PROGRES a ostatních
pokračujících grantů a projektů mohou být průběžně čerpány dle aktuálních
rozpočtů nebo až do výše rozpočtu loňského roku.

Příloha

Příplatky za pregraduální výuku v AJ 25.1.2021
Příplatky za výuku v AJ na FaF – účet 451
Typ výuky

Příplatek pro
učitele

Přednáška

500 Kč / 1 hod.

Seminář

500 Kč / 1 hod.

Praktická cvičení do 10 studentů (kategorie A)

250 Kč / 1 hod.

Praktická cvičení 11–20 studentů (kategorie B)

350 Kč / 1 hod.

Praktická cvičení 21 studentů a více (kategorie C)

450 Kč / 1 hod.

Zápočet zakončující předmět

100 Kč/ 1 student

Zkouška

200 Kč / 1 student

Státní zkouška (každý člen komise)

200 Kč / 1 student

Vedení řízené farm. praxe (maximálně 5 dní na 1
studenta)

300 Kč / 1 student/1den

Vedení exkurze (skupina do 20 studentů)

700 Kč / den

Vypracování posudku DP

1 000 Kč / 1 DP

Vedení diplomové práce (po obhajobě)

7 000 Kč / 1 student

Vedení ERASMUS studenta

1 000 Kč / student / měsíc

Vedení ERASMUS studenta

6 000 Kč / jednorázově při pobytu
studenta 6 měsíců a více

Platba za náhradní výuku v AJ
Typ náhradní výuky

Platba učiteli / laborantce

Platba studenta do pokladny

Seminář

700 Kč / 1 hod.

1 000 Kč/ 1 hod.

Konzultace

400 Kč / 1 hod.

600 Kč / 1 hod.

Praktická cvičení

400 Kč / 1 hod. vyučující
200 Kč / 1 hod. laborantka

1 000 Kč / 1 hod.

Příplatky a honoráře za výuku v AJ na MBS College (Kréta) – účet 451-1
Typ výuky

Příplatek od FaF pro
učitele

Přednáška – Kréta

700 Kč / 1 hod.

Seminář – Kréta

700 Kč / 1 hod.

Praktická cvičení – Kréta

400 Kč / 1 hod.

Zkouška – Kréta

300 Kč / student

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

