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ZÁPIS
č. 19/2017
z jednání kolegia děkana 20. listopadu 2017

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

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)
Z důvodů nezbytné údržby IT infrastruktury uděluji dne 22. 12. děkanské volno.

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


Opatření

děkana

12/2017

„Přijímání

přihlášek

ke

státní

rigorózní

zkoušce

na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“. Tímto opatřením se ruší opatření děkana
č. 2010/11.


Formulář přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, který je v návaznosti na nově platné
předpisy zveřejněn pro zájemce na webových stránkách naší fakulty.



Uvolnění z povinné výuky studentů, kteří se budou v rámci zvoleného předmětu
„Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I“ dne 12. 12. 2017 účastnit exkurze ve
výrobním závodu Teva Czech Industries, s.r.o. Opava. Studenti si případnou náhradu
výuky domluví s příslušnými vyučujícím. Mezi studenty jsou i studenti studující
v anglickém jazyce:


Bieleszová Dominika



Bímová Daniela



Bučková Lenka
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Hanušová Marie



Holas Adam



Litošová Martina



Semrádová Adélka



Semričová Zuzana



Strnadová Kristýna



Svobodová Aneta



Szanyiová Alexandra



Šípková Pavla



Školníková Tereza



Vu Hong Dieu



Engy Mohamed Hamdy



Mohammad Hassani



Borrego Vaquero Julio José



Rodriguez Miranda Jimena

Na základě požadavku děkana FVZ UO prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D. s uvolněním
z výuky Mojmíra Vaňka, 4. úsek studijního programu Farmacie, a to ve dnech 14. a 15.
listopadu 2017 z důvodu účasti na Celostátní studentské konferenci v Olomouci. Student
si dohodne s příslušnými vyučujícími případnou náhradu výuky. Informace byla předána
na příslušné katedry dne 13. 11. 2017.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Znění výzvy, odeslané studentovi 2. úseku magisterského studijního programu Farmacie
ve věci upřesnění jeho žádosti o ukončení přerušení studia (rozhodnutí o přerušení studia
nabylo právní moci dne 7. 11. 2017, studium má přerušeno do 30. 9. 2018). Žádost je třeba
doložit dokladem o tom, že pominuly důvody, které byly děkanovi předloženy jako
podklad pro rozhodnutí o povolení přerušení studia v nedokončeném 2. úseku studia.



Kladná vyjádření ke třem žádostem o uznání vzdělání, které žadatelé získali studiem na
zahraniční vysoké škole. Vyjádření byla předána jako podklad k dalšímu řízení na UK.



Dopis prorektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. čj. UKRUK/34709/2017 ze dne 15.
listopadu 2017 o pořádání informativního semináře ve věci poplatků spojených se
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studiem, které proběhnou v období od ledna 2018 do dubna 2018. Návrh termínu je třeba
zaslat na UK nejpozději do 15. 12. 2017.


Dopis UKRUK/32700/2017 prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. ze dne 7. listopadu 2017
ve věci projektu OP VVV – Zvýšení kvality vzdělávání na UK, který je zaměřen především
na téma přijímacího řízení. V případě zájmu je třeba nahlásit jména konkrétních osob do
konce listopadu 2017 na OSZS UK.



Zahájení třísemestrového specializačního programu CŽV „Léčivé rostliny“. Zápis proběhl
dne 21. 10. 2017. Přijato bylo 61 zájemců podle pořadí došlých přihlášek, zapsalo se a
poplatek uhradilo 34 zájemců.



Výkazy Škol V 06-99 („Uchazeč 2016“) byl předán na MŠMT prostřednictvím sítě internet
ve stanoveném termínu do 15. 11. 2017.



Žádost studenta 2. úseku studia navazujícího magisterského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika o udělení stipendia za sportovní výsledky, kterých student
dosáhl během roku 2017 (čl. 9, odst. 1 a čl. 13 Stipendijního řádu UK a čl. 5 odst. 1 d )
Pravidel pro přiznání stipendií na FaF v HK - stipendium v případě zvláštního zřetele
hodném). Žádost o stipendium bude vyřízena na začátku roku 2018 spolu se žádostmi
všech studentů, kteří budou mít na toto stipendium nárok. Všichni studenti bakalářského,
magisterského a navazujícího magisterského studijního programu budou na možnost
podání přihlášky upozorněni na začátku roku 2018.



V návaznosti na pozvánku proděkanky pro vnější vztahy a marketing FVZ UO doc. RNDr.
Vandy Boštíkové, Ph.D. bude naši fakultu dne 7. 12. 2017 od 13:00 hod. na Dni otevřených
dveří FVZ UO zastupovat PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

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


Věda a výzkum
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 12. 12. 2017.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
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o Informaci o semináři IPSC pro doktorandy „Psychohygiena vysokoškolského studia
z pohledu body-psychoterapie“, konaném dne 29. 11. 2017 v Praze, zveřejněném
na fakultním intranetu.
o Informaci o semináři a workshopu „Molekulární docking“, konaném dne 22. 11. 2017
na FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Věda a výzkum
o Zasedání proděkanů pro vědu na UK dne 13. 11. 2017, jehož se zúčastnil prof. Wsól.
Informováni byli o významu získání HR Award pro univerzitu a představách UK o
hodnocení vědy v období, kdy ještě nebude plně fungovat metodika hodnocení M17+.
o Informaci o otevření výzev H2020 v oblasti Zdraví, zveřejněnou na fakultním
intranetu.
o Informaci o moderovaném setkání výjimečných osobností, které předběhly svou
dobu, pod názvem „Vidět dál – za hranice malých světů“, konané dne 7. 12. 2017
od 18 hod.

ve SmetanaQ

na Smetanově

nábřeží

334 v Praze,

zveřejněnou

na fakultním intranetu.


Granty a projekty
o Informaci o schválení závěrečné zprávy PRVOUK P40 bez připomínek.
o Informaci o zveřejnění závěrečných posudků návrhů projektů UNCE. FaF UK nezískala
žádný ze dvou podávaných návrhů projektů. Schválen byl návrh PřF, na němž se
FaF UK podílí jako spoluřešitel (hlavním řešitelem za FaF UK je prof. Skálová).

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


Způsob čerpání peněz z „fondu internacionalizace“ pokračuje do 30. 11. 2017. Jednotlivé
způsoby vyčerpání peněz na jednotlivé aktivity a jejich částky je nutné doručit na RUK do
15. 12. 2017.



Aktualizace a přípravu nové smlouvy pro agentury zabývající se získáváním samoplátců na
naši fakultu.
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Informaci o počtu přihlášených studentů FaF pro výjezdy z programu Erasmus+. Počet
přijatých přihlášek je 29.

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

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


Vánoční koncert – 19. 12. 2017 od 20.00 v Chrámu sv. Ducha v Hradci Králové



Chemická olympiáda – hejtman Královéhradeckého kraje a primátor statutárního města
Hradec Králové udělili záštitu nad akcí „Národní kolo Chemické olympiády“



KOMS – osloveni potenciální partneři projektu KOMS – Komunikace farmaceuta
s pacientem. Podpora je již přislíbena od společností Nestlé, Glenmark, Mucos Pharma,
Walmark, Angelini Pharma, Omega Pharma, Merck, Biovit, Xantis Pharma



Sponzorský dar na financování softwarového balíčku ChemDraw – schválena finanční
podpora ve výši 160.000,- Kč – již připraven a odeslán návrh smlouvy

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Schválen návrh Pf 2018 – novoročenky si mohou objednat i vedoucí oddělení a kateder



Povolena distribuce studentského magazínu „Studenta“. Distribuován jednou do měsíce
cca od 8-17 h v exteriérech a v případě nepřízně počasí i v rámci interiéru univerzity.
Povoleno umístění informačně propagačního panelu (samostatně stojící panel – výška 2
m, šířka 85 cm) do budovy fakulty na exponované místo např. u vstupu



Schválena žádost o možnost zvýšení výplaty odměn z VHČ 374 (prof. Opletal), žádost o
zachování stávající 4% režie.

Kolegium neschvaluje


Možnost umístění uniboardu 2x2x0.5 m ve vstupní hale. Týká se časopisu „Studenta“
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Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mephared 2
o 3. 11. 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace
pro Mephared 2 (dále jen „VZ – OŘ na PD pro M2“), lhůta pro podání nabídek je
stanovena na 28. 11. 2017.
o 6. 11. 2017 byla schválena Žádost o výjimku z opatření rektora č. 27/2016 ohledně
vyhlášení VZ – OŘ na PD pro M2 před jejím schválením AS UK a Správní radou (SR) UK.
o Proces a termíny schválení zadávací dokumentace k VZ – OŘ na PD pro M2:


5. 11. 2017 schválil AS LF HK,



9. 11. 2017 schválil AS FaF UK,



10. 11. 2017 schválil AS UK,



20. 11. 2017 schválila Správní Rada UK.

o Novelizace stavebního zákona od 1. 1. 2018 – hlavní dopad na proces územního
a stavebního řízení - nejsou vydané prováděcí vyhlášky – přidáno do analýzy rizik
programu, se kterou řídící tým pracuje.
o Probíhá příprava Studie proveditelnosti a CBA pro prvotní projednání s JASPERS
(termín: 30. 11. 2017).
o Probíhá jednání ohledně financování administrativní budovy (děkanáty, jídelna)
z programu MŠMT 133 220.
o Alokace na Mephared 2 snížena rozhodnutím MŠMT na 2 mld. Kč.
o 15. 11. 2017 proběhla schůzka s řídícím orgánem (MŠMT) – aktualizace
harmonogramu a projednání podmínek výzvy.


ESF projekt pro MEPHARED 2
o Dne 20. 11. 2017 proběhla společná schůzka zástupců M2 a OSREP s vedením fakulty
– vyjasnění harmonogramu akreditací studijních programů na FaF ve vztahu k M2
o Probíhá aktualizace anotací, mapování aktivit (SC1, SC2) – garanti osloveni.

7


ERDF - OP VVV
o Dne 1. 11. 2017 došlo k vydání právního aktu o poskytnutí podpory=> do konce
11/2017 bude zaslána 1. zálohová platba.
o Probíhá příprava VZMR na stavební práce a dodávku mobiliáře, předpokládaný termín
vyhlášení do 23. 11. 2017 a VZMR na billboard.



DSP (prof. Opletal) - OP VVV
o Probíhá příprava žádosti o změnu (přesun úvazku) a podkladových materiálů k
plánované akreditaci DSP.



MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Dne 3. 11. 2017 byla schválena podstatná změna týkající se převodu finančních
prostředků z NEINV do INV (projektové dokumentace na stavební část a A/V techniku)
o Probíhá příprava VZMR na stavební práce a dodávku mobiliáře (předpokládaný termín
vyhlášení do 23. 11. 2017) a VZ na dodávku přístrojů.



STARSS - OP VVV
o 13. 11. 2017 na účet FaF (STARSS) poukázána zálohová platba pro 3. MO ve výši 56
891 394,43 Kč.
o 9. 11. 2017 proběhla schůzka administrativních týmů FaF, PřF, MFF (řeší podobné
projekty v rámci výzvy Excelentní týmy).
o Realizace VZ (VZMR ,,Konference I. pro STARSS“, VZMR ,,Záložní zdroj UPS“, DNS
chemikálie, DNS laboratorní materiál, DNS neinvestiční přístroje, VZ na investiční
přístroje).
o „STARSS Conference on Separation Science“ ve dnech 4. – 5. 12. 2017 – zveřejněna a
rozeslána pozvánka.



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
o Kladné vyřízení Žádosti o přezkum podané dne 5. 10. 2017 na MŠMT (akceptace
námitek přezkumnou komisí MŠMT). Celkově je nyní projekt navýšen o 21 bodů
(ze 444 na 465 bodů – z 500 možných). Výsledné pořadí projektů (a zda je fakultní
projekt přijat k financování či ne) není dosud známo.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ- OP VVV (tzv. Rychlovýzva“)
o Dne 8. 11. 2017 zveřejněna výzva č. 02_17_44 „Podpora rozvoje studijního prostředí
na VŠ“ v prioritní ose 2. Výzva je zaměřena na zkvalitnění studijního prostředí –
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modernizace a doplnění vybavení VŠ pro vzdělávání studentů a pořízení informačních
zdrojů pro výuku.
o FaF UK se pozitivně vyjádřila k účasti na tomto projektu – informace na rektorát
zaslána 16. listopadu 2017.


DS Fafík OP Z
o Dne 25. 10. 2017 byla schválena 3. ZoR, resp. 4. ŽoP => dne 31. 10. 2017 byla obdržena
4. zálohová platba na další provoz DS Fafík a to ve výši 584 820 Kč.
o Dne 2. 11. 2017 podána projektová žádost na pokračování dětské skupiny pro
veřejnost.



REVIFAF
o Dne 10. 11. 2017 byl ze strany MŠMT „předschválen“ návrh změny projektu (úprava
prostor v Zámostí) => změna musí být předložena na MŠMT společně s 3. MZoU (k 31.
7. 2018).

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Nákup pozemků v areálu FaF v ulici Akademika Heyrovského
o Vzhledem k tomu, že v případě úhrady z rozpočtu MŠMT programu EDS nelze zajistit
udržitelnost, bude plánovaný nákup v r. 2018 realizován z vlastních zdrojů fakulty (p.č.
st. 1587 pod budovou JIH - kupní cena 1 282 500,-Kč a p.č. st. 1943, p.č. st. 200/22 a
p.č.st. 200/24 pod posluchárnou C - kupní cena 1 185 000,-Kč).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Aplikace VERSO Žádanky / Objednávky
o V pondělí 13. 11. 2017 byla do ostrého provozu uvedena aplikace VERSO Žádanky.
Uživatelé, kteří zakládají nové objednávky, byli proškoleni. Informace pro další
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fakultní uživatele s pozicemi schvalovatelů (správců a příkazců rozpočtů) byla zaslána
emailem spolu s detailním návodem.


Nařízení GDPR – Ochrana osobních dat
o Dne 9. 11. 2017 se Ing. Vlčková, Mgr. Matějka a RNDr. Koula zúčastnili právního
semináře „Osobní údaje v prostředí VŠ a GDPR“. GDPR (General Data Protection
Regulation) je nová právní norma EU účinná od 25. 5. 2018, a to bez přechodného
období. Její dopad na praxi zacházení s osobními údaji je zásadní. Její vynucování je
dáno řadou pravomocí dozorových orgánů a výraznými sankcemi. Aplikování GDPR do
praxe znamená zajištění velmi složitých a zásadních úkonů v oblasti právní, v oblasti
vnitřních předpisů, změn procesů a jejich popisu a současně technického zabezpečení.
o Předpokladem implementace je provedení detailního auditu stávajícího zpracování
osobních údajů (jaké údaje jsou zpracovávány, jaké kategorie, pro jaký účel, na jakém
základě, komu jsou předávány, jak dlouho jsou uchovávány apod.), v dalším kroku pak
jejich nastavení na nová pravidla a vytvoření nových interních procesů.
o Po stránce kvalitativní (speciální odbornost) i kvantitativní (rozsah) nesmírně náročná
problematika, kterou zásadně nebude možné zajistit stávajícími pracovníky fakulty.
Zároveň ze zákona musí mít organizace typu vysoká škola tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů, tj. nezávislého garanta správného nakládání s osobními údaji,
požívajícího zvláštní ochrany (může být i externí).
o Problematiku GDPR bude řešit současně CIT a poměrně velká administrativní zátěž se
očekává v oblasti personalistiky a agendy studentů.
o V rámci rozvojového projektu vysokých škol CRP se daná problematika GDPR a
související eIDAS řeší, výstupy popisující právní implementaci v prostředí vysokých
škol v ČR by měly být dostupné do konce února 2017. Problematiku řeší i tým UVT
RUK. Na základě výstupů by mělo být možné rozhodnout o dalších praktických krocích
v oblasti právní i technické.



Organizace
o Správní oddělení připravilo sadu ukázkových dokumentových šablon Wordu, aby se
dosáhlo jisté základní konzistence v oblasti úpravy úředních dokumentů fakulty.



Veřejné zakázky
o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK.
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Chemikálie – celkem vyhlášeny již 4 výzvy
1. Výzva – nákup chemikálií na sklad – objem cca 71 tis. Kč, 2 nabídky, vítěz: Ing. Petr Švec –
PENTA, vysoutěžená cena cca 53 tis. Výsledek: úspora 25 % oproti
předpokládaným/katalogovým cenám. Smlouva podepsána 13. 11. 2017, VZ ve fázi běhu
lhůty pro dodání zboží.
2. Výzva - nákup chemikálií pro projekt STARSS – objem 383 tis. Kč, podány 3 nabídky. VZ ve
fázi vyhodnocení. Zakázka rozdělena na 10 částí, 3 části zrušeny (žádná nabídka). Výsledek:
úspora cca 35 % oproti předpokládané ceně.
3. Výzva – nákup chemikálií na sklad – objem cca 80 tis. Kč, VZ ve fázi podpisu smlouvy.
Výsledek: úspora 26%.
4. Výzva – nákup chemikálií pro projekt STARSS – objem 189 tis. Kč, VZ ve fázi příjmu nabídek,
termín pro podání nabídek končí 4. 12.
Další výzvy pro projekt STARSS a na sklad chemikálií jsou v přípravě.
Laboratorní materiál – celkem vyhlášena 1 výzva
1. Výzva – nákup laboratorního materiálu pro projekt STARSS – objem 455 tis. Kč, VZ ve fázi
příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 21. 11.
Neinvestiční laboratorní přístroje – celkem vyhlášena 1 výzva
1. Výzva – nákup neinvestičních přístrojů pro projekt STARSS – objem 477 tis. Kč, VZ ve fázi
příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 24. 11.
o VZ malého rozsahu: Dodávka preparativního chromatografu. Předpokládaná hodnota
620 tis. Kč bez DPH. VZ zrušena z důvodu nepřijetí žádné nabídky, VZ ihned vyhlášena
znovu, nyní ve fázi příjmu nabídek, lhůta pro podání nabídek končí 20. 11.
o VZ malého rozsahu: Odborné konference projektu STARSS (pronájem konferenčních
prostor, catering, ubytování). VZ ve fázi podpisu smlouvy. Vítěz: Bohemia Touristik
s.r.o. (Hotel Nové Adalbertinum) za 92 500,- Kč bez DPH.
o VZ malého rozsahu: Záložní zdroj (UPS) pro projekt STARSS. VZ vyhodnocena, vybrán
jediný dodavatel ERAMONT s.r.o. za nabídkovou cenu 229 200,- Kč bez DPH. VZ ve fázi
podpisu smlouvy.
o VZ malého rozsahu: Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, motorových vozidel a
cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota 550 tis. Kč/rok. VZ ve fázi příjmu nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 30. 11.
o VZ malého rozsahu: Multimodální čtečka mikrotitračních destiček. Předpokládaná
hodnota 1 mil. Kč bez DPH. VZ ve fázi příjmu nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí
24. 11.
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o VZ nadlimitní, otevřené řízení: Sequential injection chromatography II pro projekt
STARSS. Předpokládaná hodnota 1 mil. Kč bez DPH. VZ ve fázi příjmu nabídek. Lhůta
pro podání nabídek končí 20. 12.


VZ v přípravě
o VZ malého rozsahu: Dodávka technických plynů včetně pronájmu tlakových lahví.
Předpokládaná hodnota cca 450 tis./rok. Rámcová smlouva na 3 roky. Plánované
vyhlášení: listopad 2017.
o VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Předpokládaná hodnota cca 270 tis./rok.
Rámcová smlouva na 4 roky. Plánované vyhlášení: listopad 2017.
o VZ malého rozsahu: Catering pro odborné akce projektu STARSS a pro další potřeby
FaF. Předpokládaná hodnota do 2 mil. Kč. Rámcová smlouva na 4 roky se 3 dodavateli.
Plánované vyhlášení: listopad 2017.
o VZ malého rozsahu: Propagační předměty pro projekt STARSS. Předpokládaná
hodnota cca 150 tis. Kč. Plánované vyhlášení: prosinec 2017.



Prohlídka BOZP a PO
o Pravidelná prohlídka BOZP a PO na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové proběhla dne 7. 11. 2017. Bez závad.
o Komise doporučila instalovat zařízení k vyhlášení požárního poplachu pro obě budovy
(SEVER a JIH) s ovládáním z recepce.



Pronájem kantýny
o Od 1. 1. 2018 nový nájemce – p. Orlovská, připravuje se nájemní smlouva.
o Stávající mobiliář kantýny bude odkoupen od stávajícího nájemce IPC MARKETING,
s.r.o.



Podstatná změna projektu REVIFAF
o MŠMT předschválilo žádost o podstatnou změnu projektu REVIFAF související se
změnou využívání prostor. Změna byla hodnocena jako „méně závažná podstatná
změna“. Změna bude oficiálně schválena v rámci podání 3. monitorovací zprávy o
udržitelnosti (31. 7. 2018, nutno předložit zdůvodnění vč. příslušných příloh).



Interní audit projektu MEPHARED v období udržitelnosti
o Pro zajištění interního auditu projektu MEPHARED v období udržitelnosti projektu byla
v letošním roce za FaF pověřena Bc. Petra Kittnerová.
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Prima spol. s r.o. dovolání u Nejvyššího soudu
o Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 10. 2017 bylo rozhodnuto, že dovolání
firmy Prima spol. s r. o. ve věci úhrady částky 1 156 tis. Kč se zamítá. Prima má právo
podat proti rozhodnutí ústavní stížnost, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy ji bude
výše uvedené usnesení doručeno.



Náhradní plnění
o Od 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která
stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním
postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30
kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží potřebné údaje do elektronické evidence
vedené MPSV. Tyto údaje musí odběratel potvrdit.
o UK jako odběratel zboží nebo služeb v režimu náhradního plnění obdrží generovaný
potvrzovací e-mail, na kterém potvrdí dodavatelem evidované údaje nebo je vrátí
dodavateli k opravě. Pro tyto účely byly na UK vytvořené e-mailové adresy
zdravpostizeni@ruk.cuni.cz nebo zdravopostizeni@cuni.cz. Tyto adresy fakulty sdělí
svým dodavatelům. Každá fakulta uvedla interní mail, kam z výše uvedených emailových adres bude zasílána informace z evidence plnění povinného podílu
zaměstnávání osob ze ZPS.



Průběžný externí audit účetnictví za rok 2017
o Dne 15. 11. proběhl průběžný audit účetních dokladů za rok 2017. Bez nálezu.
o Pro externí audit UK jsou zpracovávány podklady dle zadání za období 01-09/2017.



Kontrola čerpání rozpočtu za 3. Q 2017
o Proběhla kontrola čerpání rozpočtu za období 01 – 09/2017. Čerpání probíhá
v souladu se schváleným rozpočtem.

Zápis sestavila Pavla Kempová
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

