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ZÁPIS
č. 13/2017
z jednání kolegia děkana 28. srpna 2017

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

Omluven:
prof. Solich

Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty vyhovuje žádosti:


studenta 5. úseku studijního programu Farmacie o splátkový kalendář na poplatek za delší
studium. Bude postupováno v souladu s OR č. 45/2017, čl. 6.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


žádosti o přerušení studia probíhajícího akademického roku 2016/2017 lze podat
na studijní oddělení fakulty nejpozději dne 22. 9. 2017 do 14:00 hod. Informace
je studentům zveřejněna prostřednictvím intranetu.

Kolegium děkana bere na vědomí:


informaci o výsledku zasedání ve věci odvolacího řízení pro přijetí ke studiu pro ak. rok
2017/2018, konané s naší fakultou dne 22. 8. 2017 na UK. Předsedkyní komise byla
prorektorka pro studijní záležitosti prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Žádostí
o přezkum bylo v tomto akademickém roce podáno celkem 12 (6 na magisterský studijní
program Farmacie, 6 na navazující magisterský studijní program Zdravotnická
bioanalytika). Žádnému odvolání ve věci rozhodnutí o nepřijetí nebylo vyhověno.
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vyjádření fakulty k pěti žádostem zahraničních absolventů o nostrifikaci vysokoškolského
vzdělání. Jedna žádost byla odeslána se záporným vyjádřením, zbývající s kladným
vyjádřením fakulty. Tato vyjádření byla předána na UK k dalšímu řízení.



přerušení řízení ve věci jedné žádosti zahraničního absolventa o nostrifikaci
vysokoškolského vzdělání z důvodu vyžádání doplnění žádosti o sylaby devíti předmětů,
které žadatel má uvedeny ve výpisu vykonaných studijních povinností.



promoce absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika (Aula,
Profesní dům, Malostranské náměstí, Praha) je plánována na 6. 10. 2017 v 9:00 hodin
(informace bude upřesněna podle počtu absolventů ve 2. pol. září).



imatrikulace nově přijatých studentů magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika ak. roku 2017/2018
je stanovena na den 6. 10. 2017 od 11:00 hod., 13:00 hod. a 15:00 (Velká aula Karolina
UK). Vzhledem k tomu, že obřadu imatrikulace se nyní nebudou účastnit studenti zapsaní
do navazujícího magisterského studijního programu a do doktorských studijních
programů, bude po zápisech do magisterského a bakalářského studijního programu
upřesněno,

zda

bude

nutno

využít

i

termín

imatrikulace

v 15:00

hodin.

Imatrikulace se zúčastní vedoucí kateder nebo jimi pověření zástupci.


změna termínu konání „Úvodu do studia“ pro nově přijaté studenty bakalářského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika, studijního oboru Zdravotní laborant,
prezenční i kombinovaná forma studia. Nový termín konání: 25. 9. 2017 od v 11:00 hodin
v posluchárně C (původní termín byl 5. 9. 2017 od 13:00 hodin).



zrušení termínu konání „Úvodu do studia“ pro nově přijaté studenty navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, studijního oboru Odborný
pracovník v laboratorních metodách. Úvod do studia proběhne během měsíce října 2017
a o termínu budou studenti informování prostřednictvím intranetu (původní termín byl 4.
9. 2017 od 12:30 hod.).
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá Prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium

o aktualizaci Standardních procesních postupů v rámci organizace doktorského studia
na FaF UK.


Granty a projekty

o Renátu Neznámou referentkou pro novou agendu sledovanou v systému GaP – 1i) účast
ve výzkumných infrastrukturách, vzniklou v souvislosti s novým opatřením rektora
č. 53/2017.


Soutěže

o nominace

závěrečných

prací

studentů

Mgr. Barbory Červinkové

a Mgr. Miloslava Macháčka, Ph.D. do soutěže o Bolzanovu cenu pro studenty
za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Kvalifikační řízení

o VR

UK

doporučila

profesorkou

návrh

oboru

na

jmenování

Farmaceutická

doc. PharmDr. Kateřiny Vávrové, Ph.D.

chemie

a

návrh

na

jmenování

doc. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. profesorem oboru Histologie a embryologie;
slavnostní akt předání jmenovacích dekretů proběhl 22. 6. 2017.


Doktorské studium

o výzva k podání žádostí o příspěvek z fondu děkana PROGRES na stipendium pro studenty
doktorského studia do 17. 9. 2017. Informace byla rozeslána školitelům elektronickou
cestou dne 23. 8. 2017.


Věda a výzkum

o za FaF UK byly v souvislosti s výzvou RVVI 2017 odeslány na UK návrhy 3 kandidátů
na členy Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů. Navrženými kandidáty jsou
prof. Doležal, prof. Solich a prof. Wsól.
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o informaci o novinkách z oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020, zveřejněnou
na fakultním intranetu.


Granty a projekty

o návrh evropského projektu EU COST Action CA16205, European Network on
Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes, byl přijat k řešení. Hlavním
řešitelem za FaF UK je prof. Petr Pávek.
o návrh projektu CELSA/17/046 ve spolupráci s KU Leuven, Belgie byl přijat k řešení
(hlavním řešitelem za FaF je prof. Martin Doležal). Ze všech podaných projektů na UK byl
tento návrh hodnocen jako nejlepší.
o návrh projektu PRIMUS dr. Petry Matouškové byl přijat k řešení.
o FaF UK

odeslala

pomocí

datové

schránky

3 návrhy

projektů

do

soutěže

AZV ČR - VES 2018. Na dalším 1 návrhu projektu se FaF UK podílí v roli spolunavrhovatele.
o v rámci vyhlášeného 2. kola soutěže UNCE byly za Farmaceutickou fakultu podány
2 návrhy projektů (hlavní řešitelé prof. Nachtigal a prof. Solich) a na 1 návrhu
Přírodovědecké fakulty se bude podílet (prof. Skálová).
o informaci o nové verzi opatření rektora č. 53/2017, týkající se Centrální evidence grantů,
projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti
aktivit vědy, výzkumu a inovací. Nově je nutná evidence klinických studií s účastí lidských
subjektů a účast ve výzkumných infrastrukturách. Referenti GaP byli o novinkách
informováni elektronicky dne 16. 8. 2017.
o pozvánku na národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), pořádaný
dne 4. 9. 2017 v Akademii věd ČR, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Soutěže

o informaci o nabídce stipendia pro vědecké pracovníky v Japonsku z nadace Canon
Foundation in Europe, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek
je 15. 9. 2017.
o informaci o nabídce stáží v Brazílii pro PGS a postdoky, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2017.
o informaci

o nabídce

stáží

a stipendií

pro doktorandy

od Chemnitz

University

of Technology v Německu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek
je 30. 9. 2017.
o informaci o dalším ročníku „Expedice Neuron“ na podporu projektů s jasným vědeckým
cílem a přínosem, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2017.
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o informaci o nabídce post-doktorandského programu od Irské výzkumné rady,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 12. 10. 2017.

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


nabídku stipendií na Goethe-Universität Frankfurt am Main – zveřejněno na intranetu
21. 6. 2017.



Joint Call Česko – Bavorsko 2018-2020 – zveřejněno na intranetu 10. 7. 2017.



Česko-polské fórum – výběrové řízení na podporu neziskových projektů – zveřejněno
na intranetu 18. 7. 2017.



zprávu z RUK o prostředcích z MŠMT na podporu internacionalizace. FaF obdržela částku
413.527,- Kč, aktivity je nutné realizovat a financovat do 30. 11. 2017 – zveřejněno
na intranetu 10. 8. 2014. Prostředky lze využít zpětně, od ledna 2017.

o Prostředky lze využít výhradně na:


podporu internacionalizace v oblasti studentské mobility mimo program
ERASMUS+.



zaměstnanecké mobility mimo program ERASMUS+.



úhradu cestovních nákladů v rámci programu CEEPUS.



podporu společných studijních programů.

o Z tohoto zdroje je možné použít také finance na kongres – součástí kongresu by mělo být
bilaterální jednání o spolupráci mezi fakultami (spolupráce v rámci výuky, vědy a rozvoje
fakult).


nabídku pro PhD studenty od Chemnitz University of Technology v Německu
– zveřejněno na intranetu 15. 8. 2017.



Mexiko – vyhlášení stipendijní nabídky pro rok 2018 - zveřejněno na intranetu
15. 8. 2017.



Španělsko – postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě
– zveřejněno na intranetu 18. 8. 2017.
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vytvoření pravidel pro vydávání Potvrzení o studiu studentům – samoplátcům
pro cizineckou policii na nový akademický rok v období, kdy není zcela jisté, že budou
studenty i v dalším akademickém roce.
o Studenti obdrží potvrzení po obdržení příslušeného počtu kreditů pro daný
akademický rok (který je nutný pro postup do dalšího úseku studia) a po složení částky
500,- EUR.



informaci o aktuálním stavu přihlášených uchazečů o studium k 25. 8. 2017, plná platba
4 studenti, 35 uhrazených záloh.



studenti si mohou zapsat v následujícím akademickém roce opakovaně předmět, který již
mají zapsaný v tomto akademickém roce (bez ohledu na prerekvizity a pouze v případě,
pokud pokračují ve studiu).

Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


na účet Farmaceutické fakulty připsána částka od společnosti TEVA Czech Industries
- celková výše finanční podpory 164.000 Kč.



podepsána darovací smlouva v záležitosti „Cena Sanofi za farmacii 2017“. Výherci platbu
obdrží na konci září.



6. 9. 2017 proběhne v Praze Festival vědy - organizačně zajištěno.



6. 11. – 10. 11. 2017 se uskuteční Týden vědy a techniky.



Gaudeamus - 31. 10. – 3. 11. 2017 – bude osloven Akademický senát ohledně účasti
studentů, tak jako každý rok.



připravované dotační programy MMHK v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.
Lhůta podání žádostí je od 2. 10 – 31. 10. 2017. Opětovně bude podána žádost na provoz
Galerie Na Mostě.



zajištěny nové propagační předměty s novým znakem a logem fakulty.
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Oblast transferu technologií
Kolegium děkana bere na vědomí:


projekt PRE-SEED I – byla ukončena kontrola udržitelnosti projektu pre-seed I ze strany
MŠMT. Závěr: bez zjištění.



užitný vzor č. 21278 „Krmný doplněk pro zvýšení libida kanců“ – platnost neprodloužena.



technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji - zpráva zveřejněna i na intranetu.

Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky

o Úklidové služby


na základě výsledku výběrového řízení byla podepsána smlouva se společností
ABY servis, s.r.o. v délce trvání 1 roku.

o Rekonstrukce kotelny v Zámostí


dne 8. 8. 2017 byla na základě výběrového řízení podepsána smlouva se
společností VOTOP – HK s.r.o. Termín dokončení prací je stanoven na 30. 9. 2017.

o UK – ICT, přístroje a zařízení 2017


obnova PC na FaF UK -po schválení Zadávací dokumentace ze strany MŠMT může
být vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení na nákup 130 kusů PC.
Předpokládaný termín vyhlášení je 4. 9. 2017.

o IT služby


dne 22. 8. 2017 byla na základě výsledku výběrového řízení podepsána smlouva
na poskytování IT služeb se společností AUTOCONT a.s. v délce trvání 3 let.



OP VVV
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o „Čtyřvýzva“ (ESF pro VŠ, ERDF pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace)


ERDF – Realizace projektu od 1. 7. 2017. Probíhá zpracování návrhu na podstatnou
změnu projektu: zkrácení doby realizace projektu na 27 měsíců, realizace
stavebních prací pouze v areálu ZLR a Zámostí.



DSP – Dne 15. 8. 2017 byla schválena podstatná změna týkající se počtu absolventů
modernizovaného DSP a přesunu úvazků v rámci odborného týmu projektu. Ze
strany FaF UK byl MŠMT odsouhlasen návrh právního aktu (rozhodnutí o
poskytnutí dotace). První zálohová platba z MŠMT se očekává v polovině září.



MOLABI-PL – Ze strany FaF UK byl MŠMT odsouhlasen návrh právního aktu. První
zálohová platba z MŠMT se očekává v polovině září. Probíhá příprava VZ na
rekonstrukci prostor na ZLR, nákup mobiliáře a 1. části přístrojů.



ESF – Realizace od 1. 6. 2017. Právní akt by měl být podepsán do konce 08/2017.
Na RUK zaslány podklady k refundaci mezd za období 06-07/2017.

o Předaplikační výzkum pro ITI ( DRUGTECH)


proběhla formální kontrola projektu ze strany ŘO OP VVV, FaF UK v termínu
odevzdala všechny požadované doplňující informace.



pro ŘV ITI byla vyplněna v pořadí již třetí Monitorovací zpráva o stavu přípravy
projektu, poslední zpráva zpětně shrnující kroky přípravy projektu.

o Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (výzva č. 02_16_027)


FaF UK odeslala svůj návrh na rozdělení rozpočtu pro 8 vyjíždějících „juniorů“ na
RUK. Na základě tohoto návrhu bude připraven celouniverzitní projekt
s předpokládaným podáním v září/říjnu 2017.



katedry, jež nominovaly své účastníky, budou informovány o nutnosti
spolufinancování a dalších podmínkách mobilit (např. kvalifikace zahraničního
mentora, podpis memoranda o spolupráci, počátku mobilit atd.).

o STARSS


dne 28. 8. 2017 odevzdána 1. Zpráva o realizaci projektu a 2. Žádost o platbu.



Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016

o

byla dopracována grafická část výroční zprávy a odeslána k tisku.



OP VaVpI a OP VK
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o REVIFAF: Dne 8. 8. 2017 byla na MŠMT odevzdána 2. monitorovací zpráva o udržitelnosti,
dne 22. 8. 2017 pak bylo na MŠMT odesláno její doplnění.
o TEAB: Dne 10. 8. 2017 byla MŠMT odeslána 2. monitorovací zpráva o udržitelnosti.


Horizon 2020 – Twinning (výzva podprogramu WIDESPREAD č. 05-2017)

o výzva je zaměřená na vytvoření partnerství s minimálně dvěma zahraničními výzkumnými
institucemi, jež vykazují vyšší výzkumný výkon ve vybrané oblasti, který by chtěla FaF UK
rozvíjet. Jedná se o vytvoření konsorcia, jež by FaF UK umožnilo krátkodobé výzkumné
stáže, rozvoj výzkumné spolupráce a další rozvoj společných vazeb. Projekt umožňuje
financovat krátkodobé stáže, cestovné k partnerům konference, projektové meetingy a
úvazky.


IRP 2016-2018

o dne 27. 7. 2017 byla na RUK odeslána žádost o podstatnou změnu v části A (aktivity
naplňující DZ UK), kde se navrhuje zrušit aktivity: MEHARED 2 a studna Zámostí, a zároveň
založit nové aktivity ZLR a Zámostí.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výsledek výběrového řízení

o na pozici AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka Katedry sociální a klinické farmacie
byl vybrán Mgr. Jindřich Kolda.
o na pozici laboranta/ky Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byli
vybráni: p. Jan Maixner a pí. Simona Kozlovská.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Opatření děkana- Provozní řád zahrady léčivých rostlin č. 2017/8



Návrh rozdělení navýšeného příspěvku

o jedná se o dodatečné prostředky – posílení finančního okruhu I.
o prostředky budou převedeny do fondu odměn kateder/středisek a fondu odměn děkana
ve stejném poměru jako v minulém roce (60:40), s tím, že z fondu děkana bude vyčleněna
část prostředků pro střediska, které nemají možnost použití jiných zdrojů na odměny
svých pracovníků (zejména THP).
Kolegium děkana bere na vědomí:


Ekonomický informační systém

o proběhlo poslední vypořádání připomínek. UK vypíše otevřené výběrové řízení.


Čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2017

proběhla kontrola čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2017, k uvedenému datu jsou náklady i
výnosy v souladu se schváleným rozpočtem.


Opatření rektora – Doplňková činnost na Univerzitě Karlově

o fakulty obdržely dopisem dr. Šimůnka k připomínkám nové Opatření rektora, novým
opatřením bude zrušeno Opatření č. 6/2015.


Upozornění na povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

o smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá
účinnost nejdříve dnem uveřejnění. Pokud smlouva není uveřejněna do 3 měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena, platí, že je od počátku zrušena.


Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejného financování

o nová vykazovací povinnost od nového roku, protože podle statistického úřadu jsme
„ústřední vládní institucí“ a podléháme rozpočtové odpovědnosti.


FPP UK na navyšování/dofinancování doktorských stipendií
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o Poslední příspěvek byl z rektorátu na fakultu zaslán v 05/2017 (celkem 843 tis. Kč 0105/2017), nyní si budou fakulty stipendia doktorandů plně hradit ze svých rozpočtů.


Přehled stavebních prací plánovaných na r. 2017

o byla podána aktuální informace o stavu plánovaných stavebních prací na r. 2017.


Demolice zahradního domku a skleníků v areálu ZLR

o zajišťuje MMHK – zahradní domek, zděné budovy technického a hospodářského zázemí,
dřevěného přístřešku, skleníků, dřevníků a bývalého WC a asfaltových a betonových ploch
vč. nového oplocení. Ukončení je plánováno do 31. 8. 2017.


Oprava chodníků v ul. Ak. Heyrovského

o domluveno s TS HK, že práce budou zahájeny v týdnu od 28. 8. 2017 – návaznost
na opravu schodiště hlavního vchodu fakulty.


Pořízení fakultního vozidla – Octavia combi 1,4 TSI Fresh – operativní leasing

o dle leasingové společnosti Louda Auto a.s. bude vozidlo OCTAVIA COMBI 1,4 TSI FRESH
k dispozici předběžně v průběhu 10/2017.


Prodej vozidla Renault Megane

o byl vypracován znalecký posudek – odhadovaná cena vozidla je 60 200,- Kč. Podle pravidel
hospodaření UK bude vozidlo nabídnuto fakultám a součástem UK, dále pokud nebude
zájem, bude možné nabídnout zaměstnancům, nebo prodat přes bazar.


Pozemky – přehled stavu plánovaných nákupů

o v současné době je celá agenda nákupu pozemků na právním oddělení RUK. Dle vyjádření
Mgr. Švarcbachové budou všechny nákupy schvalovány ve správních orgánech RUK (1011/2017). Dá se předpokládat, že realizace nákupu pozemků se v letošním roce 2017
neuskuteční.


pozemky pod posluchárnou C – současný majitel Středisko společných činností AV.



pozemek pod budovou JIH – současný majitel Magistrát města Hradec Králové.



pozemek pod budovou v Zámostí – současný majitel Římskokatolická farnost
Hradec Králové.




pozemky v areálu Zámostí – majetek ČR, správou pověřen ÚZSVM.

Uvolněné prostory v přízemí budovy v Zámostí

o budou prověřeny možnosti využití a případné náklady možných stavebních úprav.

12


Spisová služba

o v červenci se uskutečnilo setkání pracovníků FaF, ÚVT RUK a firmy TMAPY nad detailní
analýzou podkladů posledních dvou oddělení děkanátu - Studijního oddělení
a Zahraničního oddělení.
o probíhá průběžná implementace pracovních agend jednotlivých oddělení a dalšího
nastavení do systému spisové služby.
o průběžné řešení technických problémů aplikace spisové služby s pracovníkem RUK resp.
TMAPY.
o vyřešeny přípojky dalších připojení počítačové sítě ve spisovně – další počítač, skener.
o školení: Dne 18. 8. 2017 se konalo poslední základní školení spisové služby pro pracovníky
děkanátu, kteří dosud toto školení neabsolvovali. Dne 23. 8. 2017 se Dr. Koula a Bc.
Šimáně zúčastnili školení administrátorů spisové služby na RUK.
o dne 14. 8. 2017 byl do ostrého provozu v rámci aplikace Spisová služba uveden modul
Registr smluv. Nový modul nahrazuje dosavadní složitější způsob zveřejňování smluv
v ISRS, fakulta jej začala ihned využívat.
o termín zahájení evidence dokumentů v produkčním prostředí spisové služby byl
v koordinaci s UVT RUK stanoven na pondělí 9. 10. 2017. V celém týdnu bude k dispozici
nepřetržitá asistence ze strany TMAPY a UVT RUK pro řešení případných problémů. V
době před tímto datem proběhnou metodická i praktická školení spisové služby pro
pracovníky děkanátu a sekretářky kateder, současně bude probíhat po dobu cca 1 týdne
zkušební provoz. Termíny budou upřesněny.


VERSO

o probíhá finální fáze testování a úprava systému pro realizaci modulu Objednávek.
Předpoklad - přelom září/říjen školení pro sekretářky kateder, poté během října nasazení.
Cílem je co největší eliminace přístupu do iFIS a nastavení elektronických schvalovacích
procesů objednávek.


Organizační záležitosti

o připraveny a centrálně distribuovány nové verze dopisních papírů FaF s novým logem a
novým designem. Postupně bude rozšířeno a nové verze budou zakomponovány
i do spisové služby. Bude připraveno nové opatření děkana řešící problematiku nového
designu a užívání loga FaF a loga univerzity.

13
o koncem srpna resp. počátkem září bude spuštěn proces získání a instalace elektronických
certifikátů pro vybrané pracovníky FaF, zaregistrované na České poště (vydavatel
certifikátu) rektorátem.
o od září se přenos dat zdravotního pojištění studentů a stavu studentů bude realizovat
cestou datové schránky ISDS. Dosud se každý měsíc vytvářelo CD, které se osobně
doručovalo přímo na VZP.
o uzavřena Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen
za poštovní služby č. 981303-0086/2008 (starý frankovací stroj) ke dni 30. 9. 2017. Bude
podána Žádost o převod nespotřebovaného kreditu na nový frankovací stroj. Počátkem
září proběhne v součinnosti s firmou EVROFIN odložená instalace nového frankovacího
stroje.
o ke dni 1. 7. 2017 přestoupila na Správní oddělení Ing. Petra Košťálová, dosud Oddělení
vnějších vztahů a transferu technologií. Bude se věnovat především oblasti veřejných
zakázek.
o dnem 17. 7. 2017 se stala zaměstnancem fakulty a součástí Správního oddělení
Ing. Andrea Vokálová. Bude se věnovat především oblastem správy informačních agend
(zároveň působí i na VO jako zástup za Ing. Doležalovou M. t.č. na RD).
o dnem 8. 8. 2017 se stala zaměstnancem fakulty a součástí Správního oddělení
Bc. Jana Šimáně Hlávková. Bude se věnovat především oblasti spisové služby, spisovně a
podatelně.


Veřejné zakázky

o dne 4. 8. 2017 byly vyhlášeny 3 dynamické nákupní systémy, a to na nákup chemikálií,
spotřebního laboratorního materiálu a neinvestičních laboratorních přístrojů. Dodavatelé
mohou požádat o zařazení do těchto nákupních systémů do 29. 9. 2017, poté se budou
zařazené firmy vyzývat k podání konkrétních nabídek. Bude vytvořena metodika pro sběr
podkladů.
o připravuje se veřejná zakázka malého rozsahu na tiskařské práce (zejména na tisk
posterů). Ke dni 19. 8. 2017 skončila rámcová smlouva s dodavatelem Reklamní agentura
TAH.


Právní problematika

o byl zpracován koncept opatření děkana „Poplatky, úplaty, úhrady vybírané
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové“ a předán k projednání s příslušnými
vedoucími pracovišť.
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Různé:
Předpokládané další termíny zasedání kolegia děkana:
o

11. 9. 2017 – kolegium děkana + rozšířené kolegium děkana

o

26. 9. 2017 (út) – kolegium děkana

o

9. 10. 2017 – kolegium děkana + rozšířené kolegium děkana

o

23. 10. 2017 – kolegium děkana

o

7. 11. 2017 – kolegium děkana + rozšířené kolegium děkana

o

20. 11. 2017 – kolegium děkana

o

6. 12. 2017 (st) – kolegium děkana + rozšířené kolegium děkana

o

18. 12. 2017 – kolegium děkana

o

8. 1. 2017 – kolegium děkana + rozšířené kolegium děkana

o

22. 1. 2017 – kolegium děkana

Zápis sestavila Lenka Peterková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

