ZÁPIS
č. 12/2017
z jednání kolegia děkana 19. června 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, doc. Nachtigal prof. Wsól, prof. Hrabálek, Ing. Vlčková

Omluven:
prof. Solich

Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2016/2017:
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katedra biofyziky a fyzikální chemie
katedra anorganické a organické chemie
katedra farm. botaniky a ekologie
katedra analytické chemie
katedra biologických a lékařských věd
katedra biochemických věd
katedra farmakologie a toxikologie
katedra farmakognosie
katedra farm. chemie a kontroly léčiv
katedra farmaceutické technologie
katedra sociální a klinické farmacie

18. 09. 2017
22. 09. 2017
14. 09. 2017
18. 09. 2017
22. 09. 2017
18. 09. 2017
18. 09. 2017
26. 09. 2017
15. 09. 2017
14. 09. 2017
13. 09. 2017

15. 09. 2017
14. 09. 2017

Ceny/stipendia, udělené děkanem fakulty při příležitosti promoce absolventů bakalářského,
magisterského a navazujícího magisterského studia:
o Cena děkana Farmaceutické fakulty UK v ak. roce 2016/2017 formou mimořádného
jednorázového stipendia obdrží Eliška Röslerová za dlouholetou práci ve prospěch
studentů a pro rozvoj oboru. Udělené stipendium je ve výši 15 000,-- Kč.
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o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia absolventům
studijního programu Farmacie, kteří absolvovali studium s vyznamenáním a umístili se na
1. až 3. místě v pořadí dle nejlepšího prospěchového průměru za celé studium. Výše
stipendia

v

návaznosti

na

pořadí

dle

prospěchového

průměru

je

20 000,-- Kč/15 000,-- Kč/10 000,-- Kč.
o Cenu GALENA Z PERGAMU (od firmy Teva Czech Industries) absolventům studijního
programu Farmacie, kteří absolvovali studium s vyznamenáním a u místili se podle
prospěchového průměru za celé studium na 4. až 9. místě v pořadí. Výše stipendia je
5 000,-- Kč pro každého absolventa.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia absolventům
studijního

programu

Zdravotnická

bioanalytika,

kteří

absolvovali

studium

s vyznamenáním. V navazujícím magisterském studiu se jedná o 3 absolventky a
stipendium je uděleno v návaznosti na pořadí dle prospěchového průměru
10 000,-- Kč (1. v pořadí prospěchu) a po 6 000,-- Kč (2. a 3. v pořadí prospěchu).
V bakalářském studijním programu se jedná o 2 absolventky, obě prezenční forma studia,
a obě obdrží toto stipendium ve výši 5 000,-- Kč.


Studentům, kteří budou zpracovávat v rámci programu ERASMUS diplomovou práci v
zahraničí v následujícím akademickém roce 2017/2018, je možno udělit zápočet za
Vypracování diplomové práce I za letní semestr 4. úseku studia akademického roku 2016/2017
ve výši 10 kreditů na základě podkladu zahraničního oddělení fakulty o studentech,
zařazených na tento program. Důvod: diplomová práce bude zpracovávána po výjezdu
studentů do zahraničí.



Předpokládané termíny konání výuky studijního programu Zdravotnická bioanalytika,
kombinovaná

forma

studia

pro

zimní

semestr

ak.r.2017/2018

na

tyto

dny:

13. 10. – 14. 10., 20. 10. - 21. 10., 3. 11. – 4. 11., 10. 11. - 11. 11., 24. 11. - 25. 11.,
1. 12. – 2. 12. a 15. 12. - 16. 12. 2017. Platí pro všechny tři ročníky.


Informace pro uchazeče „Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu“ - § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 11,
odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK je zveřejněna na webových stránkách fakulty.



Organizační a personální zajištění Základního letního kurzu 2017 – Horní poříčí, termín
30. 6. 2017 až 9. 7. 2017 dle podkladu, který předložil Mgr. Křoustek.



Organizační a personální zajištění Specializovaného cyklistického kurzu 2017 – Nové Mlýny,
termín 28. 8. 2017 až 3. 9. 2017 dle podkladu, který předložil Mgr. Křoustek.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
 Informace o přijímacím řízení do magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu od ak. r. 2017/2018 a závěry přijímací komise, konané dne 16. 6. 2017.
Výsledky jsou uchazečům zpřístupněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy
po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení - Výsledky. Přehled o počtu
uchazečů, přijatých po řádném termínu konání přijímacích zkoušek:
o Farmacie, magisterský studijní program - dostavilo se 448, přijato 390
o Zdravotnická bioanalytika, bakalářský studijní program, prezenční forma studia – dostavilo
se 89, přijato 89
o Zdravotnická bioanalytika, bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia –
dostavilo se 29, přijato 29
o Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterské studium – dostavilo se 62, přijato 48
 V návaznosti na počet absolventů magisterského a bakalářského studia budou řádné termíny
promocí probíhat v těchto termínech a časech:
o 29. 6. 2017 v 10,30 hod. – promoce absolventů bakalářského studijního programu
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA (Aula v Profesním domě, Malostranské náměstí 25, Praha)
o 30. 6. 2017 v 9,00 hod., v 10,30 hod., ve 12,00 hod. a ve 13,30 hod. – promoce absolventů
magisterského studia FARMACIE a ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA (Velká aula Karolina)
 Zápisy studentů do druhého a vyššího úseku studia pro akademický rok 2017/2018:
o zápis bude mít možnost student, který bude mít splněny podmínky pro postup do dalšího
úseku studia, nebude již za akademický rok 2016/2017 konat žádnou studijní povinnost a
bude mít uzavřen elektronický zápis na akademický rok 2017/2018, provést na studijním
oddělení fakulty již od 28. 8. 2017
o termín a čas, kdy se student dostaví k zápisu na studijní oddělení fakulty, si zablokujte ve
Studijním informačním systému (SIS) - záložka "Termíny zkoušek - přihlašování", tzv.
nestudijní akce školy dle přiloženého návodu; rezervace termínů k zápisu bude spuštěna
od 15. 8. 2017 v 8.00 hodin
o všichni studenti jsou povinni provést zápis do dalšího úseku studia nejpozději do konce
akademického roku, tzn. do 30. 9. 2017
o termíny zápisu pro ty, kteří budou konat zkoušku v posledním možném termínu, který je
Opatřením děkana č. 2016/3 stanoven na 22. 9. 2017, jsou stanoveny na dny 25. 9. až 27.
9. 2017; v tyto dny by se měli dostavit pouze ti, kteří budou konat studijní povinnost
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v posledním možném termínu nebo ti, kteří se nedostali k zápisu prostřednictvím
elektronické rezervace.
Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím jednotlivých kateder a vedoucí OJP předání požadavků na rozvrh na zimní
semestr ak. rok 2017/18. Zohlednit lze připomínky ze závažných důvodů a ty, které
vyplývají ze změny učebního plánu. Připomínky je třeba předat za prezenční i
kombinovanou formu studia. Požadavky na rozvrh budou předány vedoucími kateder,
příp. jimi pověřenými osobami, za celou katedru na adresu rozvrh@faf.cuni.cz nejpozději
do 10. 7. 2017. Z kateder, od kterých nebudou žádné připomínky předány, se předpokládá
zachování stávající organizace výuky. Učební plány, které jsou na programu jednání
Vědecké rady fakulty dne 13. 6. 2017.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Příspěvek na obnovu studijního fondu knihovny na základě konzultací s vedoucími kateder
ve výši 30 tis. Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Výsledky celostátního kola soutěže Cena Sanofi za farmacii, v němž získal 2. místo student
doktorského programu Farmacie, oboru Farmaceutická chemie, Mgr. Lukáš Lochman
(školitel: doc. V. Nováková) a 3. místo obdržel student doktorského programu Farmacie,
oboru Patobiochemie a xenobiochemie, Mgr. Miloslav Macháček (školitel: doc. Šimůnek).
Vedení fakulty gratuluje oceněným studentům. Studenti jsou pozváni na zasedání
Vědecké rady FaF UK 10. 10. 2017, kde jim budou předány drobné věcné dary jako
poděkování fakulty za vzornou reprezentaci.



V aplikaci GaP byly k jednotlivým grantům přiřazeny obory dle nové klasifikace RUK.



Zápis studentů do 1. roku doktorského studia proběhne v zasedací místnosti děkanátu
FaF dne 2. 10. 2017 od 9 hod.



Vyhlášení 2. kola soutěže UNCE, zveřejněnou na fakultním intranetu a elektronickou
cestou dne 6. 6. 2017. Uzávěrka pro podání návrhů projektů je 14. 8. 2017.

Stránka 5 z 14



Informaci o grantových a stipendijních programech pro česko-bavorskou spolupráci VŠ,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky pro podání návrhů společných
česko-bavorských výzkumných projektů je do 31. 8. 2017.



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



Vyhlášení soutěže Discovery Award 2016 pro výzkumníky do 40 let v oboru medicíně
nebo farmacii, zveřejněné na fakultním intranetu. Termín uzávěrky přihlášek je
30. 6. 2017.



Informaci o 11. ročníku Letní školy statistických metod, pořádaném pro doktorandy,
akademické a vědecké pracovníky v Brně ve dnech 28. 8. - 1. 9. 2017, zveřejněnou
na fakultním intranetu.

Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá doc. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


International Summerschool on Technology Transfer in Dresden – zveřejněno na
intranetu 6. 6. 2017.



Sleva za prospěch u samoplátců stanovená v AJ Karolince (až 20 % ze školného) nemá
podporu v nových vnitřních předpisech fakulty/univerzity, a bude tudíž zrušena. Studenti
samoplátci ale stále mají možnost získat prospěchové stipendium jako studenti studující
v českém jazyce.



Školné bude upraveno pro budoucí studenty 1. ročníku od akademického roku 2018/2019
tak, že v Rozhodnutí o přijetí bude uvedena první splátka školného ve výši 500,- EUR, a to
do 14 dnů po obdržení Rozhodnutí uchazečem, zbylé školné potom je nutno uhradit do
doby zápisu ke studiu.



Studenti, kteří budou zařazeni do individuálního studijního plánu (ISP), mohou požádat
rektora UK o snížení poplatku spojeného se studiem na 50 % školného během prvního roku
studia ISP a na 50 % během druhého roku studia ISP.
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Vnější vztahy fakulty a transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana schvaluje:


Inzerci v podzimním vydání časopisu KamPoMaturitě.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů a transferu technologií


FaF potvrdila účast na akci „Festival vědy 2017“ konané dne 6. září 2017. Kontaktní osobou
za FaF bude Mgr. Sylva Novotná.



Dne 13. června 2017 proběhla schůzka se společností Economia ohledně zřízení
čtenářských koutků a dovybavení studentské místnosti. Vybavení koutků a vlastní
předplatné Hospodářských novin plně financuje partner (Zentiva/Sanofi).



Víkend otevřených zahrad – Botanickou zahradu navštívilo cca 500 návštěvníků. Vedení
fakulty děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce.



Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. vyhlásilo 22. ročník soutěže o Cenu Inovace roku
2017. Uzávěrka přihlášek 31. října 2017. Podmínky soutěže a více informací jsou
zveřejněny na www.aipcr.cz.



Technologická agentura ČR vyhlásila celorepublikovou výtvarnou soutěž s názvem „Jak to
vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad“ pro mladou generaci bez omezení věku. Termín
uzávěrky výtvarné soutěže: 31. 7. 2017
Více o soutěži: https://www.tacr.cz/dokums_raw/170517_CN_zadani.pdf
Pravidla soutěže: https://www.tacr.cz/dokums_raw/170517_CN_pravidla.pdf
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Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky
o Aktivní prvky
 Dne 16. 6. 2017 uplynula lhůta pro podání nabídek. Předloženy byly
2 nabídky. Nyní probíhá vyhodnocení veřejné zakázky.
o Centrální řešení zabezpečení sítě – Firewall
 Dne 16. 6. 2017 uplynula lhůta pro podání nabídek. Předložena byla
1 nabídka. Nyní probíhá vyhodnocení veřejné zakázky.
o Úklidové služby
 Dne 15. 6. 2017 byla vyhlášena VZMR na poskytovatele úklidových služeb.
Doba poskytování těchto služeb se předpokládá v délce 1 roku. Termín pro
podání nabídek je stanoven do 30. 6. 2017.
o Rekonstrukce kotelny v Zámostí
 Dne 15. 6. 2017 byla vyhlášena VZMR na rekonstrukci kotelny v Zámostí.
Termín pro podání nabídek je stanoven do 29. 6. 2017.
o IT služby
 Dne 16. 6. 2017 byla vyhlášena VZMR na IT služby. Termín pro podání
nabídek je stanoven do 29. 6. 2017.
o Příprava žádosti o podporu do OP VVV – MEPHARED 2
 V rámci VZMR na přípravu projektové žádosti MEPHARED 2 byly podány
celkem 3 nabídky. Nejvhodnější nabídku v rámci stanovených kritérií
předložila společnost CS – PROJECT spol. s r. o. S vítězným uchazečem bude
přistoupeno k uzavření smlouvy.
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OP VVV
o „Čtyřvýzva“ (ESF pro VŠ, ERDF pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či
modernizace)
 ESF – Dne 1. 6. 2017 započala za FaF UK fyzická realizace dílčího
„výukového“ ESF projektu. Nástup všech členů realizačního týmu do
projektu se předpokládá nejpozději od 09/2017 => příslušní zástupci
realizačního týmu budou osloveni s návrhy pracovních smluv, DPČ či DPP.
o Excelentní výzkum (PO1 IP1 SC1) – EFSA-CDN
 V návaznosti na proces kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí
v rámci 2 kola hodnocení bylo dne 13. 6. 2017 na MŠMT odesláno
vypořádání připomínek. Připomínky byly pouze formálního charakteru.
o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH


Dne 8. 6. 2017 proběhlo zasedání Řídícího výboru ITI, v rámci kterého bylo
rozhodováno o souladu projektové žádosti DRUGTECH se Strategií ITI.
Kladné stanovisko Řídícího výboru ITI obdržela FaF UK dne 16. 6. 2017. Toto
stanovisko bylo doplněno jako povinná příloha k projektové žádosti
DRUGTECH do výzvy OP VVV.

o MEPHARED 2


Dne 13. 6. 2017 se uskutečnila schůzka FaF UK/LF HK se zástupci MŠMT
k přípravě projektové žádosti MEPHARED 2 do výzvy OP VVV.



Dne 16. 6. 2017 se uskutečnila schůzka užšího týmu MEPHARED 2 (zástupci
LF HK a FaF UK).

o Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (PO2 IP1 SC5)


Dne 15. 6. 2017 bylo zveřejněno avízo výzvy zaměřené na posílení
mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním
cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj
výzkumných organizací posílením lidských zdrojů => příjem žádostí bude
zahájen dne 28. 6. 2017 => průběžná výzva – žádosti budou přijímány do
vyčerpání alokace (1,5 mld. Kč) či nejpozději do 1. 12. 2017.



Podporované aktivity (Příjezdy do ČR: pobyty postdoků a výzkumných
pracovníků seniorů. Výjezdy z ČR: pobyty výzkumných pracovníků
juniorů/seniorů. Příjezdy i výjezdy do/z ČR: podpora rodiny výzkumného
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pracovníka.). Bližší informace k podmínkám výzvy budou během letních
měsíců zveřejněny na intranetu FaF UK a webu OSREP.


Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016
o Dne 14. 6. 2017 byla Akademickým senátem FaF UK projednána a schválena
Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016. Nyní prochází výroční zpráva
závěrečnou korekturou a bude doplněna o anglický překlad „Shrnutí“. Souběžně
bude oslovena externí firma na grafickou úpravu a tisk výroční zprávy.



H2020 (EUROAGEISM) – dr. Fialová
o Dne 8. 6. 2017 se uskutečnila schůzka realizačního týmu FaF UK.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
Výsledek výběrového řízení:


Na základě doporučení komise rozhodl děkan fakulty o obsazení pozice AP1/AP2 –
asistenta-ky/odborného asistenta-ky Katedry analytické chemie Dr. Burkhardem
Horstkottem.

Výběrové řízení:


Vypsání výběrového řízení na pozici AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka Katedry
sociální a klinické farmacie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na úřední desce
a na veřejně dostupných internetových stránkách fakulty. Výběrové řízení se uskuteční
poslední srpnový týden – datum a čas bude upřesněn.
Komise výběrového řízení:

Katedra

předseda

AS FaF

sociální a

prof. RNDr.

prof. Ing.

prof.

prof. RNDr. Jiří

PharmDr.

klinické

Petr Solich,

Vladimír

PharmDr.

Vlček, CSc.

Josef Malý,

farmacie

CSc.

Wsól, Ph.D.

František

Ph.D.

Štaud, Ph.D.


Vypsání výběrového řízení do funkce vedoucí/ho Oddělení strategického rozvoje a
evropských projektů.
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Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/ky Oddělení personální, práce a mezd –
0,5 úvazek.



Aktualizace odměn za výuku ZBIO kombi od akademického roku 2017/2018.
Příplatek za přípravu a vedení výuky ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika
(kombinovaná forma studia, výuka probíhá vždy v pátek odpoledne a v sobotu):

přednášky, seminář

Učitel

400,- Kč/hod

praktická cvičení

Učitel

300,- Kč/hod

zkoušení (ústní)

Učitel

200,- Kč/studenta/sobota (ve všední den bez
nároku na příplatek)

zkoušení (písemné)

Učitel

100,- Kč/studenta/sobota (ve všední den bez
nároku na příplatek)

zápočet (ústní i písemný)

Učitel

100,- Kč/studenta/sobota (ve všední den bez
nároku na příplatek)

praktická cvičení


laborant

150,- Kč/hod./sobota + náhradní volno

Ostatní
o Změna zástupkyně vedoucího Katedry farmakognozie. Od 1. 9. 2017 bude
zástupkyní KFGN PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
o Uzavření pracovní smlouvy s Ing. Andreou Vokálovou na pozici referenta/ky
Správního oddělení.
o Ing. Petra Košťálová přechází od 1. 7. 2017 z oddělení VV&TT na Správní oddělení
děkanátu. Předmětem činnosti budou veřejné zakázky fakulty. Do doby návratu
Ing. Zuzany Toufarové z RD bude agendu oddělení VV&TT vykonávat Mgr. Sylva
Novotná.
o Děkanské volno
Dne 7. 7. 2017 děkan fakulty uděluje děkanské volno. V tento den bude probíhat
údržba IT infrastruktury a lokální počítačová síť fakulty bude mimo provoz.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Odstávka teplé vody
Dne 27. 6. 2017 bude od 6 hod. přerušena dodávka teplé vody na fakultě v ulici
Akademika Heyrovského. Důvodem odstávky je provedení tlakových zkoušek na
horkovodních rozvodech. Obnovení dodávky teplé vody se předpokládá v 18. hod.



Opatření rektora Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a
dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku
Právní odbor RUK ve spolupráci s odborem výstavby RUK připravil nové souhrnné
opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy jednotlivým fakultám.
Uvedené opatření nahradí všechna dosud vydaná opatření rektora o svěření majetku.



Investiční záměr na akci „Rekonstrukce ZLR“
Při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce
ZLR“ došlo k navýšení celkové ceny. Po dohodě s odborem výstavby byla zaslána žádost
na RUK o dočasném pozastavení investičního záměru. Do konce června bude na RUK
odeslán upravený investiční záměr včetně položkového rozpočtu. Realizace investičního
záměru na rekonstrukci ZLR by měla proběhnout ve 2. pololetí 2018, hrazeno z dotace
EDS MŠMT.



Spisová služba
o Průběžně probíhá detailní analýza podkladů dodaných jednotlivými odděleními
děkanátu. Dosud proběhla analýza s odděleními: VO, IPTO, OSREP, PaM a
VVTT. Na základě analýz jsou upravována data pro následnou implementaci
pracovních agend jednotlivých oddělení do systému spisové služby.
o Dne 9. 6. proběhlo první školení základní práce s ESS pro pracovníky děkanátu.
Druhý termín bude následovat 28.6.
o Započaly práce na konfiguraci systému spisové služby a implementaci agend
oddělení děkanátu (dr. Koula, Mgr. Kučerová).
o Postupně řešeny technické náležitosti:
 Vyřešeno napojení emailového systému FaF na ESS (CIT),
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 vyřešeno napojení skeneru na centrální úložiště CUL UK a napojení na ESS
(CIT).
o Elektronické podpisy budou v první fázi zřízeny pro: děkana, proděkany,
tajemnice, vedoucí oddělení děkanátu, Ing. Košťálovou (veřejné zakázky).


CRP 2017
Mezi Přírodovědeckou fakultou UK a FaF byla v rámci grantového projektu „Udržitelný
rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a
technický upgrade ekonomických systémů“, registrační číslo grantového projektu: C4/236
092, poskytovatel MŠMT, uzavřena „Interní dohoda o řešení části grantového projektu a
poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu na jeho podporu uzavřená
mezi níže uvedenými součástmi Univerzity Karlovy č. 03/2017“.
V rámci této dohody se na FaF převádí částka 216 tis. Kč.



iFIS setkání správců a uživatelů
Ve dnech 6. - 7. 6. 2017 proběhlo setkání správců a uživatelů iFIS (dr. Koula, Mgr. Kučerová).
Setkání organizovala firma BBM Písek, dodavatel EIS pro FaF. V rámci setkání proběhlo
interní jednání fakult UK, které používají iFIS.



Podepisování smluv uzavíraných s ČSOB
o Děkan podepisuje smlouvy a dokumenty, které se týkají pouze dané fakulty.
o Rektor UK podepisuje smlouvy a dokumenty, které se týkají UK obecně, tj.
dokumenty, které upravují smluvní vztahy s více fakultami najednou (např.
elektronické bankovnictví ČSOB).



T-Mobile
o Od 15. 6. 2017 cena za hovory, SMS a data (v případě datové karty) po celé EU je
stejná jako v ČR.
o Vyčerpán limit SIM karet pro hlasové služby a T-Mobile tento limit již do konce
platnosti smlouvy nebude navyšovat. V této souvislosti budou
posouzeny/upraveny podmínky pro nárok SIM karty na katedru/pracoviště a pro
rodinné příslušníky.



Dokladování mezd – stanovisko ŘO OP VVV
o ČKR odmítá metodické pokyny MŠMT týkající se vykazování personálních výdajů
u projektů OP VVV. Splnění těchto pokynů je principiálně nemožné a je v rozporu
se stávající legislativou a s ochranou osobních údajů.
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o Navrhuje se, aby byly mzdy dokládány stejným způsobem jako v předchozím
programovém období, kdy bylo uznatelným dokladem o úhradě mzdy čestné
prohlášení zaměstnance o tom, že mzdu obdržel na účet.
o O dalším vývoji budou fakulty informovány.


Kontrola hospodaření 1. čtvrtletí 2017
Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu za 1. Q 2017. Čerpání probíhá v souladu se
schváleným rozpočtem.

Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek
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