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ZÁPIS
č. 4/2021
z jednání kolegia děkana 22. února 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:
•

Dne 14. 10. 2021 je plánovaný termín imatrikulace studentů prvních ročníků ve Velké aule
Karolina.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Žádost o schválení nových předsedů komise pro obhajoby DP a BP na katedře
farmakologie

a

toxikologie

–

prof.

PharmDr.

František

Trejtnar,

CSc.,

a prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.
Anglická výuka:
Kolegium bere na vědomí:
•

Rozvrh pro studenty MBS College v letním semestru.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Poplatky za výuku v anglickém jazyce v AR 2021/2022 budou ponechány ve stejné výši,
tj. 7 600 euro/AR.

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

Doktorské studium
o Realizaci kampaně pro doktorské studium na webových stránkách FaF UK,
na Googlu a dalších vhodných platformách.

•

Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Jany Pourové, Ph.D.,
v oboru

Humánní

a veterinární

farmakologie:

prof.

PharmDr.

František

Trejtnar, CSc.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Jakuba Chlebka, Ph.D.,
v oboru Farmakognosie: prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
•

Věda a výzkum
o Program Vědecké rady FaF UK pořádané dne 16. 3. 2021.

•

Soutěže
o Nominaci do soutěže o Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2020
pro Lékové informační centrum (LIC) za informovanost nejen odborníků, ale
i široké veřejnosti. Uzávěrka pro podání návrhů je 28. 2. 2021.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Metodický pokyn, upravující postup obhajoby Mgr. Petry Riasové v rámci cotutelle
studia. Dokument „Defence – step by step“ byl schválen příslušnou oborovou
radou Farmaceutická analýza a je v souladu s uzavřenou smlouvou „Partnership
agreement governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma
between Vrije Universiteit Brussel and Charles University.“

•

Věda a výzkum
o Informaci o příštím zasedání Rady PROGRES Q42, které proběhne dne 22. 3. 2021
ve 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu. Termín byl oznámen RUK. Na tomto
zasedání Rady PROGRES Q42 bude projednán rozpočet, žádosti o příspěvek z fondu
děkana a plánované investice. Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek z fondu
děkana na VO (a elektronicky na mail neznamar@faf.cuni.cz a rohj@faf.cuni.cz)
je do 12:00 hod. dne 10. 3. 2021.

•

Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení soutěže

o minigranty

na podporu

projektů

4EU+,

zveřejněnou na fakultním intranetu a rozeslanou elektronickou cestou dne
17. 2. 2021. Uzávěrka pro podání návrhů je 1. 3. 2021.
•

Soutěže
o Informaci o možnosti prezentovat své každodenní bádání nebo vědecké téma
v rámci mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab 2021, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 7. 3. 2021.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Online divadelní představení THEaiTRE – Švandovo divadlo ve spolupráci s MATFYZ UK
uvede u příležitosti 100. výročí uvedení Čapkovy hry R.U.R. online divadelní představení.
Akce se koná 26. 2. 2021 od 19 hodin na webu: www.theaitre.com . Premiéra proběhne
zdarma a záznam bude dostupný další 3 dny. Zveřejněno na intranetu 12. 2. 2021.

•

Průvodce světem léků po transplantaci – Tým pracovníků KSKF ve spolupráci
Transplantačním centrem FN HK a Hemodialyzačním střediskem FN HK vydali unikátní
knihu „Světem léků po transplantaci“. Hlavní autorkou je studentka doktorského studia
Mgr. Barbora Košťálová, která spolupracovala s doc. Josefem Malým a dr. Kateřinou
Malou. Kniha je určena jak pacientům, tak zdravotnickému ošetřujícímu personálu.
Zveřejněno na intranetu 16. 2. 2021.

•

Na Karlovku – videa natočená v rámci reklamní kampaně Na Karlovku máme nyní
k dispozici i s anglickými titulky a můžeme je použít k propagaci v zahraničí.

•

V rámci cyklu Jedovaté rostliny pořádaného Botanickou zahradou hl. m. Prahy přednesla
Dr. Karlíčková 11. 2. 2021 online přednášku, která byla velmi dobře hodnocená.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Stipendium na Univerzitě v Düsseldorfu – zimní semestr 2021/2022 – UK má k dispozici
pouze 1 stipendium, za fakultu můžeme nominovat 1–2 uchazeče. Termín pro zaslání
nominace se všemi požadovanými materiály na odd. VMV je do 1. 3. 2021. Zveřejněno na
intranetu 10. 2. 2021.

•

Action ČR – Rakousko – nabízí stipendia pro studenty a AP na pobyty v Rakousku pro
přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia na letních školách
němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro
VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu. Termín podání
žádosti je 15. 3. 2021. Zveřejněno na intranetu 15. 2. 2021.

•

Stipendia na základě mezinárodních smluv (Rumunsko, Bulharsko, Mongolsko, Lotyšsko,
Gruzie) – prodloužené termíny odevzdávání přihlášek – Studenti BSP, MSP nebo DSP
mohou žádat o stipendium na studijní nebo přednáškový/výzkumný pobyt do 8. 3. 2021
do 12 hodin. Zveřejněno na intranetu 16. 2. 2021.

Napsali o nás:
•

„Co se děje v Zahradě léčivých rostlin v zimě?“ – Rozhovor s vedoucí ZLR Anežkou
Chlebkovou v Českém rozhlasu HK. Celý rozhovor si poslechněte na webu Českého
rozhlasu. Zveřejněno na intranetu 11. 2. 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
•

Lhůta VF IIb – dokumentace k Územnímu rozhodnutí.
o Stále čekáme na vypracování Územního rozhodnutí a rozeslání účastníkům řízení.

•

VF III – dokumentace ke stavebnímu povolení
o Dodatek č. 4 – čekáme na hlasování SR UK.
o Dodatek č. 5 – návrh dodatku s kladným hlasováním obou AS fakult byl odeslán
JUDr. Wágnerovi k předložení do orgánů UK.
o Dodatek č. 6 – probíhá sběr podkladů a formulace znění dodatku.

•

Děkani obou fakult během února zrealizovali několik osobních jednání s poslanci
a senátory za Královéhradecký kraj s cílem získat politickou podporu pro zařazení projektu
MEPHARED 2 do Národního plánu obnovy. Výsledkem jednání bude společné prohlášení
poslanců a senátorů, které bude předáno p. ministrovi Havlíčkovi na začátku března.

•

Ohledně financování projektu MEPHARED 2 proběhlo online jednání s p. prorektorem
Konvalinkou a osobní jednání s p. kvestorem Horáčkem.

•

S advokátní kanceláří MT-Legal, která je členem vítězného konsorcia VZ na právní služby,
byly zahájeny práce na přípravě VZ na TDS.

•

Po dohodě s firmou Bogle Architects s.r.o. byla vypracována VZMR na provedení dvou
zkušebních vrtů pro ověření vlastností horniny pro budoucí tepelná čerpadla. UK bude
hradit provedení vrtů a Bogle Architects s.r.o. uhradí provedení měření a vypracování
analýzy. Výsledky měření pak budou zohledněny při výpočtu parametrů budoucího
polygonu tepelných čerpadel.

OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
•

AZV MZČR
o Dne 18. 2. 2021 byly vyhlášeny výsledky jednostupňové veřejné soutěže o účelovou
podporu MZ na období 2021–2024. Do soutěže bylo doručeno celkem 469 návrhů
projektů, z toho 413 tzv. standardních a 56 juniorských, podpořeno bylo 24,20 %
standardních a 30,36 % juniorských projektů.
o Za FaF UK byly úspěšné 3 projekty navrhovatelů prof. Mladěnky, doc. Zitka
(standardní projekty) a dr. Caraza (juniorský projekt), v celkové hodnotě
cca 29 mil. Kč. Rovněž byl úspěšný projekt s FNHK; za FaF UK doc. Roh v roli
spolunavrhovatele.
o Přehled čerpání včetně finančního vypořádání projektů AZV MZ ČR řešených na FaF
UK k 31. 12. 2020 (FaF UK v roli hl. uchazeče) byl odeslán ekonomickému odboru
RUK.

•

GA ČR
o Přehled čerpání včetně finančního vypořádání projektů GA ČR řešených na FaF UK
k 31. 12. 2020 (FaF UK v roli hl. uchazeče i spoluuchazeče) byl odeslán
ekonomickému odboru RUK a rovněž poskytovateli grantu.

•

TA ČR
o Přehled čerpání včetně finančního vypořádání projektů TA ČR řešených na FaF UK
k 31. 12. 2020 (FaF UK v roli hl. uchazeče) byl odeslán ekonomickému odboru RUK.

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Probíhá příprava 6. zprávy o realizaci a 7. žádosti o platbu za období 1. 8. 2020 –
31. 1. 2021, termín odevzdání na MŠMT do 26. 2. 2021.
o VP3_12 – Postdoc Researcher, VŘ vypsáno do 22. 3. 2021.
o V přípravě nadlimitní veřejná zakázka na dodávku Disperzního Ramanova
mikroskopu.

•

STARSS – OP VVV
o Probíhá příprava 8. zprávy o realizaci a 9. žádosti o platbu za období 1. 8. 2020 –
31. 1. 2021, termín odevzdání na MŠMT je 26. 2. 2021.
o V přípravě DNS na dodávku chemikálií.

•

INOMED – OP VVV
o Dne 10. 2. 2021 proběhla online porada s mentory junior researcher ohledně
plánovaných zahraničních stáží.
o Do 28. 2. 2021 probíhá sběr požadavků na dodávku chemikálií, laboratorního
materiálu a drobných přístrojů přes DNS.
o Probíhá příprava 4. zprávy o realizaci a 5. žádosti o platbu za období 1. 8. 2020 –
31. 1. 2021.

•

ESF II – OP VVV
o Dne 15. 2. 2021 proběhla schůzka projektového týmu. Byl projednán harmonogram
projektu na rok 2021, vč. složení tvůrců studijních materiálů.
o Pro rok 2022 byla stanovena nová metodika výběru tvůrců, která spočívá
v prioritizaci státnicových předmětů a přenosu odpovědnosti nominací konkrétních
kurzů/tvůrců na jednotlivé katedry. Výzva k nominacím na rok 2022 bude
směřována na vedoucí kateder.

•

ERDF II – OP VVV
o Dne 11. 2. 2021 byla zahájena veřejná zakázka na dodávky s názvem Membránové
vývěvy k RVP (3 ks). Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2021.

o V přípravě veřejná zakázka na dodávky s názvem Automatická vakuová stanice
(2 ks).
•

DSP – OP VVV
o V souvislosti s Covid-19 probíhá jednání s odborným garantem projektu o možnosti
prodloužení projektu o 6 měsíců.

•

Mobility II. – OP VVV
o Dne 15. 2. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na příjezdovou tříměsíční mobilitu
postdoka ze zahraničí na Katedru biofyziky a fyzikální chemie. Další výběrová řízení
na 2 stáže (8 a 9 měsíců) jsou v přípravě.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o Dne 16. 2. 2021 byly zveřejněny oficiální výsledky programu START, uveřejněno na
webu FaF UK, oficiální výsledky zde: Program Start-výsledky-Univerzita Karlova
(cuni.cz).
o Celkem bylo přijato 276 žádostí, pro udělení finanční podpory bylo schváleno
95 projektů.
o Za FaF UK bylo schváleno 10 projektů z 18, s celkovými způsobilými náklady ve výši
27,5 mil. Kč. Úspěšní hlavní řešitelé za FaF UK: M. Rohlíčková, V. Finger, Yu Zhang,
H. Horáčková, I. Kummer, M. Šadibolová, M. Juhás, M. Navrátilová, P. Jančálková,
M. Moravcová.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
•

Horizont 2020 iCARE4OLD
o Grant Agreement projektu iCARE4OLD byl ze strany FaF UK podepsán.
o Koordinátor VU University Medical Center Amsterdam, hlavní řešitel za FaF UK
doc. Fialová.
o Realizace projektu stanovena od 1. 6. 2021 do 1. 6. 2025.

RŮZNÉ
•

Institucionální plán 2021
o Proběhl nákup licencí od společnosti SoftwareONE Czech Republic s.r.o. Jedná se
o roční pronájem licencí Microsoft.

•

Strategický záměr Farmaceutické fakulty pro období 2021–2025
o Byla zpracována pracovní verze ve spolupráci Oddělení grantové podpory
a strategického rozvoje a proděkanem pro strategický rozvoj, prof. Solichem,
a zaslána na příslušné proděkany k úpravám a revizím.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici laboranta/ky katedry farmakologie
a toxikologie v úvazku 1,0 zák. pracovní doby.
o Vypsání

výběrového

řízení

na

funkci

vedoucí/ho

Střediska

a knihovnických informací.

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

Návrh novely organizačního řádu

vědeckých

o Zapracovány byly všechny projednané změny, vyplývající z přesunu části agendy
Vědeckého oddělení a Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů na Oddělení
grantové podpory a strategického rozvoje (nově GO, dříve OSREP), zřízení nového
oddělení v rámci děkanátu – Oddělení informačních systémů a v rámci připomínek
rozšířeného kolegia děkana byly zapracovány drobné náměty změny textu.
o Účinnost novely k 1. 3. 2021.
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doplnění Ústřední inventarizační komise (ÚIK)
o Vzhledem k odchodu 2 členů ÚIK bude komise doplněna o 2 nové členy:
doc. Ludmilu Matysovou a p. Radka Matouška.
o Členové ÚIK: zajišťují proškolení členů DIK, připravují inventurní seznamy,
vypořádávají odchylky a připravují závěrečný protokol o inventarizaci.

•

Doplnění Komise pro výpočetní techniku
o V souvislosti se vznikem Oddělení informačních systémů bude vedoucí tohoto
útvaru RNDr. Václav Koula jmenován členem Komise pro výpočetní techniku.

•

Veřejné zakázky
o 17. 02. 2021 byla zahájena VZMR III. kategorie na dodávku AV techniky.
Předpokládaná hodnota 619 500 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne
2. 3. 2021 v 10 hodin.
o V přípravě je zjednodušené podlimitní řízení na dodávku IT vybavení. Jedná se
o obnovu počítačů typu All in One, počítačů typu Mini Tower a notebooků.
Předpokládaná hodnota 1 985 000 Kč bez DPH.
o V přípravě VZMR na dodávku kancelářských potřeb – uzavření rámcové dohody na
období 3 let. Předpokládaná hodnota 1 800 000 Kč bez DPH.
o Shrnutí vyplněných údajů – plán nákupů pro rok 2021.
▪

Dle vyplněných údajů budeme při volbě režimů VZ (VZMR, podlimitní,
nadlimitní) nejčastějších VZ (nákup laboratorních přístrojů, nákup chemikálií,
nákup laboratorního materiálu, stavební práce) postupovat obdobně jako
v loňském roce; vzhledem k předpokládaným objemům nákupů se tak režim
jejich pořizování dle ZZVZ nemění; konkrétně:

− Výběr dodavatelů investičních laboratorních přístrojů v předpokládaném
objemu 9,1 mil. Kč bez DPH bude realizován formou nadlimitních
otevřených řízení.
− Výběr dodavatelů neinvestičních laboratorních přístrojů, chemikálií
a laboratorního

materiálu

bude

realizován

formou

dynamického

nákupního systému.
− Výběr

zhotovitelů

stavebních

prací

v předpokládaném

objemu

1,2 mil. Kč bez DPH se může realizovat formou veřejných zakázek malého
rozsahu.
•

Prodej pozemků v Zámostí
o Na základě objednávky byl vypracován znalecký posudek na pozemky 86/13
a 86/14, které jsou umístěny u tenisových kurtů v Zámostí. Hodnota pozemků dle
znaleckého posudku činí 34 000 Kč (37 m2 x 920 Kč/m2).
o S vlastníkem pozemků nyní probíhají jednání ohledně odkupu pozemku a akceptaci
odkupní ceny.

•

Ekonomické informace
o Po vypočtení a zaúčtování dohadné položky daně z příjmu právnických osob za rok
2020 činí hospodářský výsledek fakulty zisk ve výši 1 109 tis. Kč (z toho hlavní
činnost vykazuje zisk 894 tis. Kč a doplňková činnost zisk ve výši 215 tis. Kč). Do FPP
převedeno z příspěvku na vzdělávání 12,6 mil. Kč a do FÚUP z dotace na PROGRES
2,2 mil. Kč.
o Na žádost UK byl odeslán odhad plánu vlastních tržeb na r. 2021.
o Za účelem efektivnější evidence byl v ČSOB zřízen další běžný účet, vedený v EUR.
Bude zveřejněn na intranetu na stránkách EO a bude využíván pro obchodní
transakce. Původní devizový účet bude uvolněn výhradně pro úhradu studentských
poplatků ze zahraničí.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

