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ZÁPIS
č. 20/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 6. prosince 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Wsól, prof. Solich, Ing. Vlčková,
doc. Duintjer Tebbens, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, dr. Siatka, prof. Doležal, doc. Šklubalová,
prof. Vlček, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Pirnerová, Ing. Rudišar, Mgr. Valášková
Hosté:, Ing. Krieglerová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský, Mgr. Matějka, pí P. Hynková

Omluveni:
prof. Hrabálek, Dr. Kudláčková, Ing. Chlebková

Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace o seminářích, konaných odborem pro studium a záležitosti studentů:
o 5. 12. 2017 od 10:00 hod. v Malé aule Karolina – změny v elektronické matrice
diplomů, platné od ledna roku 2018.
o 6. 12. 2017 od 10:00 v Modré posluchárně v Celetné ulici – elektronizace formulářů
pro přípravu SP v informačním systému UK. Představen tak bude modul „Akreditace
RVH a NAU“ a jeho další rozvoj.
o 11. 12. 2017 v 10:00 v Modré posluchárně – metodické setkání studijních právníků UK
a pracovníků studijních oddělení, oddělení vědy a oddělení doktorského studia fakult
UK.



Hodnocení výuky v jednotlivých ročnících proběhne dle rozpisu, který byl vyučujícím
odeslán mailem dne 23. 11. 2017. Pro studenty je zablokována počítačová učebna
k možnosti hromadně provést hodnocení výuky za ak. rok 2016/2017.
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Přípravu ankety pro nově zapsané studenty 1. úseku studia, kterou budou studenti
vyplňovat po zimním zkouškovém období.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Období pro SZZK + obhajoby DP/BP v ak. roce 2017/2018
o Období konání SZZK v magisterském studijním programu Farmacie pro ak. rok
2017/2018 od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 a od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018.
o Období konání SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu
Zdravotnická bioanalytika rok 2017/2018 od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 a od 4. 6. 2018
do 8. 6. 2018.
o Období pro obhajoby bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2017/2018
od 28. 5. 2018 do 8. 6. 2018.



Informace studentům k možnosti podání žádosti o udělení stipendia za sportovní
výsledky, dosažených během roku 2017 (čl. 9, odst. 1 a čl. 13, odst. 1 a 6 Stipendijního
řádu UK a čl. 5 odst. 1 d) Pravidel pro přiznání stipendií na FaF v HK – stipendium v případě
zvláštního zřetele hodném). Podmínky pro možnost podání žádosti o udělení stipendia
jsou:
o Týká se studentů magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského
studia, kteří v roce 2017 dosáhli vynikajících sportovních výsledků na úrovni celostátní
(např. České akademické hry), případně mezinárodní.
o Žadatel byl v době, kdy dosáhl tyto vynikající sportovní výsledky, studentem
naší fakulty.
o Termín pro podání žádosti je do 31. 1. 2018.
o Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená ve složení
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška, Mgr. Jindřich Křoustek,
Mgr. Iveta Szakošová.



Vrácení přeplatků za přihlášky k rigoróznímu řízení, podané po 1. 10. 2017. Uchazeči
podali přihlášku po dni platnosti opatření děkana č. 9/2017, kterým byla výše poplatku
za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s jejím konáním stanovena
ve výši 6 500,- Kč. Celkem se jedná o 28 uchazečů o rigorózní řízení.

Děkan fakulty ukládá:
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Vedoucím jednotlivých kateder a OJP předat požadavky k rozvrhu na letní semestr ak. roku
2017/2018. U kateder, které nepředloží ve stanoveném termínu žádné připomínky,
se předpokládá zachování stávající organizace výuky. Zohlednit bude možné zohlednit pouze
požadavky ze závažných důvodů nebo ty, které vyplývají ze změny učebního plánu. Termín
předání je nejpozději do středy 3. ledna 2018. Připomínky je třeba předat na adresu
rozvrh@faf.cuni.cz a to za prezenční i kombinovanou formu studia.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Podklady pro přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce 2018/2019
byly schváleny Akademickým senátem FaF UK dne 22. 11. 2017 a vloženy do SIS.
o Informaci o novém opatření rektora č. 72/2017 „Zpřístupnění elektronické databáze
závěrečných prací“, s platností od 1. 12. 2017, díky němuž není již možné vyjmout
přílohu práce ze zveřejnění. Opatření povoluje pouze požádat o prodloužení lhůty
pro zveřejnění (až na 3 roky), nezavádí vůbec úplné vyjmutí práce ze zveřejnění,
ale především neumožňuje vyjmutí příloh ze zveřejnění, které bylo často využíváno
(disertace). V případě žádosti o posunutí zveřejnění až o 3 roky je zapotřebí odeslat
výtisk závěrečné práce spolu se žádostí, odsouhlasenou panem děkanem, na RUK,
který zajistí odložení zveřejnění této práce.
o Informaci o semináři „Možnosti e-learningu v současném vzdělávání“, konaném
dne 8. 12. 2017 v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o „Stipendiu pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu“, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. 3. 2018.



Věda a výzkum
o Informaci o semináři Interakce ionizujícího záření s živým organismem, konaném
dne 5. 12. 2017 na FVZ UO v Hradci Králové, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o semináři Vyhledávání pomocí farmakoforu, konaném dne 6. 12. 2017
na FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Granty a projekty
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o FaF UK získala v rámci soutěže GA ČR na roky 2018-2020 celkem 5 nových
standardních grantů (doc. Boušová, prof. Pour, prof. Skálová, prof. Szotáková
a doc. Šimůnek) a 1 nový juniorský grant (dr. Vokřál), na řešení 1 standardního grantu
se FaF UK podílí (doc. Mladěnka, Mikrobiologický ústav AV ČR), vše v celkové výši
13,658 mil. Kč na rok 2018. Vzhledem k 16 podaným žádostem o grant se jedná
o úspěšnost téměř 37,5 %.
o FaF UK podala do 15. kola soutěže GA UK celkem 39 žádostí, z toho 19 v sekci C –
Lékařské vědy a 20 v sekci B – Přírodní vědy – 12 v podsekci Chemie, 7 v podsekci
Biologie a 1 v podsekci Fyzika. Kvalitní návrhy projektů studentů prvního ročníku
doktorského studia budou odměněny mimořádným stipendiem.
o Vyhlášení 9. kola soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2018.
Termín pro podání návrhů nových projektů na Vědecké oddělení byl stanoven
do dne 15. 1. 2018.
o Řešitelům projektů Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 budou během
prosince zaslány podklady včetně informací a formulářů k psaní závěrečných zpráv.
Zprávy řešitelé dodají na Vědecké oddělení do 15. 1. 2018 v písemné i elektronické
podobě.
o Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv projektů GA ČR za rok 2017:
dílčí zprávy za rok 2017 je nutné podat agentuře nejpozději do 16. 1. 2018, závěrečné
zprávy za rok 2017 nejpozději do 31. ledna 2018. Termín pro dodání zpráv na Vědecké
oddělení ke kontrole je pro dílčí zprávy do 12. 1. 2018 (bez finálního čerpání rozpočtu
lze dodat zprávy k předběžné kontrole dříve) a pro závěrečné zprávy do 24. 1. 2018.
o Informaci o vyhlášení výzvy v rámci spolupráce ČR s SÚJV Dubna, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěží je 11. 12. 2017.
o Prezentace a poznámky z info dne pro výzvy SC1 – oblast Zdraví v rámci H2020
a dalších programů, zveřejněné na fakultním intranetu.


Soutěže
o Informaci o vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín pro podání návrhu na Vědecké oddělení je do 17. 1. 2018, uzávěrka návrhů
je do konce února 2018.
o Informaci o vyhlášení Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci, zveřejněnou
na fakultním

intranetu.

Termín

pro podání

je do 14. 12. 2017, uzávěrka návrhů je 12. 1. 2018.

návrhu

na Vědecké

oddělení
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Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá prof. Nachtigal)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu souhlasí:


S udělením stipendia na podporu studia v zahraničí studentce Tereze Červinkové.

Kolegium děkana bere na vědomí:


FaF v rámci podzimního termínu zasedání Fondu mobility UK získala celkem 172.000,- Kč
z požadovaných 190.000,- Kč.



Cizinecké policii a Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje byly poskytnuty
informace o studentech – cizincích na FaF UK, včetně ERASMUS studentů a studentů
ze Slovenska.



Paní Bednaříková z RUK dne 21. 11. 2017 informovala o tom, že konsorcium Educa bude
žádat o navýšení rozpočtu na absolventské stáže. Z původně přislíbených
45 absolventských stáží pro UK, máme tedy možnost v akademickém roce 17/18 využít
rozpočet na absolventské stáže téměř neomezeně.



Dne 1. 12. 2017 byl odeslán na RUK 1 formulář (připravil prof. Solich) na podporu
strategických partnerství v roce 2018.

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

Oblast vnějších vztahů
Kolegium děkana bere na vědomí:


19. 12. 2017 ve 20:00 hod se uskuteční Adventní koncert v chrámu Svatého Ducha
v Hradci Králové.



Národní kolo chemické olympiády – schválen program. 29. 1. 2017 -slavnostní zahájení
v sále Muzea východních Čech. 30. 1. 2018 - teoretická část, kulturní část, odpoledne
návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 31. 1. 2018 - praktická část, kulturní
část; architektonické vycházky městem a večerní divadelní představení v Divadle Drak.
1. 2. 2018 - slavnostní vyhlášení výsledků na Faf UK.
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5. 12. 2017 od 14:30 proběhlo v Galerii Na Mostě slavnostní zahájení výstavy „Stavby
století republiky v Královéhradeckém kraji a Hradci Králové. Výstava je pod záštitou
náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové.



Bylo vyhlášeno 5. kolo soutěže GAMA UK. Cílem je podpořit na UK proces praktického
využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.



Královéhradecký kraj schválil individuální dotaci na kulturní program pro Chemickou
olympiádu 2018. Výše podpory činí 20.000,- Kč. Smlouvy již zaslány na Královéhradecký
kraj.



Sanofi – žádost o sponzorský dar na financování softwarového balíčku ChemDraw –
Podepsaná smlouva včetně potvrzení o zadání do registru smluv byla zaslána
do společnosti Sanofi.



Zajištěny Pf 2018.



Propagační předměty – nové VIP propagační předměty, kravaty, šátky, hrníčky atd. – dle
nabídky vysoutěžené firmy, nabídka předmětů bude sestavena.

Oblast transferu technologií
Kolegium děkana bere na vědomí:


Pre-seed II – byla podána 2. monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu.

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


Mephared 2
o Pro nové obsazení pozice Garanta stavby byla vybrána Ing. arch. Malá.
o Probíhá hodnocení veřejné zakázky Projektová dokumentace pro projekt Mephared
II.
o Probíhá příprava studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy pro prvotní projednání
s JASPERS - 30. 11. 2017 odeslán podrobný informativní e-mail o stavu přípravy.
o Probíhá jednání s mHK a KHK o případné podjatosti (memoranda o spolupráci).



ESF projekt pro MEPHARED 2
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o Harmonogram akreditace  nejzazší termín reakreditace programů  do 09/2020,
kdy musí být vyhlášeny podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022.


ESF – OP VVV
o Dne 21. 11. 2017 byly odeslány podklady k první ZoR/ŽoP.
o Obdržena refundace za měsíce 08-09/2017 a schválena refundace za měsíc 10/2017.



ERDF – OP VVV
o Obdržena 1. zálohová platba ve výši 8 916 358 Kč.
o Dne 4. 12. 2017 byla vyhlášena VZMR na dodávku billboardu, stavební práce
a dodávku mobiliáře v rámci ZLR.
o Vstupní systém ZLR - příprava podkladů pro změnu projektu týkající se přesunu
financí.



DSP (prof. Opletal) - OP VVV
o Dne 29. 11. 2017 byla podána žádost o změnu (ukončení zapojení prof. Pávka
do projektu => přesun zbývající části úvazku a pracovní náplně na prof. Opletala).
o Připravována nepodstatná změna související s harmonogramem přípravy podkladů
k akreditaci a samotné akreditace.
o Dne 30. 11. 2017 končí 1. monitorovací období => do 2. 1. 2018 musí být na MŠMT
podána 1. zpráva o realizaci a 2. žádost o platbu.



MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Dne 22. 11. 2017 byl vydán 2. Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (oprava
zřejmé nesprávnosti v 1. Dodatku – datum účinnosti).
o Dne 22. 11. 2017 byla schválena žádost o změnu (převod PS na DPP + přesun BOZP
ze služeb do osobních nákladů + aktualizace harmonogramu zapojení „nových“
pracovníků do projektu).
o Dne 4. 12. 2017 byla vyhlášena VZMR na stavební práce a dodávku mobiliáře v rámci
ZLR.



STARSS – OP VVV
o Příprava VZMR – catering a tisk, reklamní předměty (předpoklad vyhlášení 12/2017).



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) - OP VVV
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o MŠMT oznámilo prvních 15 financovaných projektů (mezi nimi 2 z UK), druhá skupina
financovatelných projektů bude oznámena v druhé polovině prosince.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Pro FaF UK alokována částka ve výši 21 800 042 Kč.
o Do 8. 12. 2017 nutné zaslat na RUK dílčí projektový záměr za FaF UK. Následně bude
vypsán minitendr na zpracovatelskou firmu k této výzvě.
o V průběhu 49. týdne budou osloveny jednotlivé katedry s žádostí o sepsání svých
požadavků na pořízení vybavení v rámci této výzvy.

Institucionální program pro VVŠ pro roky 2016-2018


Dne 30. 11. 2017 obdrženy z RUK podklady pro vypracování „úplné verze průběžné
zprávy“ o plnění stanovených cílů IP UK za rok 2017, a to pro část A Institucionálního plánu
(Aktivity směřující k naplnění priorit Dlouhodobého záměru UK) a pro část B (Vnitřní
soutěž v tematických okruzích I.- II.). Řešitelé osloveni s žádostí o doplnění podkladů.



Navrhovaná podstatná změna, týkající se aktivit části A Institucionálního plánu UK 20162018 pro rok 2018 byla schválena Správní radou UK a předána na MŠMT k vyjádření.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Příkaz děkana k čerpání dovolených pro r. 2018.



Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný
asistent-ka/docent-ka/profesor-ka Katedry biofyziky a fyzikální chemie. Inzerce
výběrového řízení je zveřejněna na veřejně dostupných internetových stránkách
fakulty a na úřední desce. Termín výběrového řízení je stanoven na 9. 1. 2018
v 14:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
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Komise výběrového řízení:
Katedra

Předseda

biofyziky a

prof. RNDr. Petr

fyzikální

Solich, CSc.

chemie

AS FaF
prof. Ing.

prof.

doc. Dipl.-Math.

Mgr. Monika

Vladimír

PharmDr.

Erik Jurjen

Kuchařová,

Wsól, Ph.D.

František

Duintjer

Ph.D.

Štaud,

Tebbens,

Ph.D.

Ph.D.

o Vypsání výběrového řízení na pozici AP1/AP2/AP3 – asistent-ka/odborný asistentka/docent-ka Katedry farmakologie a toxikologie v úvazku 0,7 zák. pracovní doby.
Výběrové řízení bude zveřejněno na veřejně dostupných internetových stránkách
fakulty a na úřední desce.
o Vypsání výběrového řízení na pozici hlavní účetní Ekonomického oddělení děkanátu
fakulty.
o Vypsání výběrového řízení na pozici pracovníka/ce sekretariátu děkanátu fakulty.

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


Pronájem kantýny
o Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (dále jen smlouva) za účelem
provozování kantýny v areálu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na 1 rok
s p. Monikou Orlovskou.
o Návrh smlouvy bude předán k projednání AS fakulty.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Organizace
o Kontaktní fakultní telefonní číslo 111 pro veřejnost → telefon na recepci, vrátní
poučeni.
o Pro účely spisové služby zprovozněna pro děkanát nová síťová tiskárna pro tisk
adresních štítků na speciální zásilky (balíky, silné obálky), tiskárna je na 1. patře
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děkanátu vedle multifunkčního zařízení. Lokální tiskárna pro tytéž účely určená
pro katedry je také na podatelně.


CRP projekt 2018
o Závěry ze schůzky zástupců fakult UK účastnících se rozvojového projektu CRP
(Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního) – veškeré prostředky
pro r. 2018 budou vynaloženy pravděpodobně na řešení GDPR, nebudou finance
na pokrytí licencí a implementaci dalších modulů systémů VERSO.



Veřejné zakázky



DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK.
o Chemikálie – vyhlášeny další 2 výzvy (celkem 4 výzvy):


3. výzva – nákup chemikálií na sklad – objem cca 80 tis. Kč, Vítěz: VWR
International za nabídkovou cenu 59 tis. Kč. Výsledek: úspora 26 % oproti
předpokládaným/katalogovým cenám. VZ po podpisu smlouvy, běží lhůta
pro dodání zboží.



4. výzva – nákup chemikálií pro projekt STARSS – objem cca 190 tis. Kč, VZ ve fázi
příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 4. 12.

o Laboratorní materiál – celkem vyhlášeny dvě výzvy:


1. výzva – nákup laboratorního materiálu pro projekt STARSS – objem 455 tis. Kč,
VZ ve fázi podpisu smluv. Výsledek: úspora 15 %.



2. výzva – nákup laboratorního materiálu pro projekt STARSS – objem 825 tis. Kč,
VZ ve fázi příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 11. 12.

o Neinvestiční laboratorní přístroje – celkem vyhlášeny 2 výzvy:


1. výzva – nákup neinvestičních přístrojů pro projekt STARSS – objem 477 tis. Kč,
VZ ve fázi podpisu smluv. Výsledek: úspora 23 %



2. výzva – nákup neinvestičních přístrojů pro projekt STARSS – objem cca 60 tis.
Kč, VZ ve fázi příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 18. 12.



VZ nadlimitní: Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů – pro projekt
STARSS,
- VZ ve fázi posouzení a hodnocení.
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VZ malého rozsahu: Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, motorových vozidel
a cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota 550 tis. Kč, podány 2 nabídky. VZ ve fázi
posouzení a hodnocení nabídek.



VZ malého rozsahu: Multimodální čtečka mikrotitračních destiček. VZ ve fázi podpisu
smlouvy. Vítěz: Schoeller Instruments za nabídkovou cenu 922.000,- Kč.



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: začátek prosince 2017.
o VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Předpokládaná hodnota cca 270 tis./rok.
Rámcová smlouva na 4 roky. Plánované vyhlášení: prosinec 2017.
o VZ malého rozsahu: Catering pro odborné akce projektu STARSS a pro další potřeby
FaF. Předpokládaná hodnota do 2 mil. Kč. Plánované vyhlášení: začátek prosince 2017.
o VZ malého rozsahu: Propagační předměty pro projekt STARSS. Předpokládaná
hodnota cca 150 tis. Plánované vyhlášení: prosinec 2017.



Přístupový a zabezpečovací systém na Zahradě léčivých rostlin
o Firma MC Systém, která zajišťuje přístupový a docházkový systém pro Univerzitu
Karlovu, zpracovala cenovou nabídku na přístupový a zabezpečovací systém. První
část (300 tis. Kč) bude po schválení nepodstatné změny hrazena z projektu ERDF.
o Bude nutné vyřešit nastavení tohoto systému.



Prodej vozidla Renault Megane
o Vozidlo Renault Megane bylo nabídnuto k odkupu ostatním fakultám/součástem UK
za cenu 60.200,-Kč, ale žádná fakulta neprojevila zájem o koupi vozidla. Nabídka
na odkup bude tedy rozeslána zaměstnancům fakulty.

Zpráva z porady tajemníků 22. 11. 2017


p. kvestorka
o Rozpočet VVŠ – posílení 3 mld. Kč – dosud neschváleno (předpokládané rozdělení –
300 mil. Kč investice, 400 mil. Kč rozvoj VŠ, 300 mil. stipendia doktorandů, 2 mld.
Institucionální dotace).
o Upozornila na hranici max. úvazku v rámci UK - 1,2 FTE →v případě překročení bude
kvalifikováno jako nezpůsobilý výdaj.
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o Program 133 21E – Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK akce „UK – ICT,
přístroje a zařízení 2017“→prodloužen do 2018.


Dr. Wágner
o Upozornil na včasné předávání podkladů k projednání a schválení orgány UK (správní
oddělení FaF připraví metodickou pomůcku).



Dr. Šimůnek
o Pro auditní společnost UK si vyžádal včasné dodání auditní zprávy, audit UK
nyní zpracovává průběžný audit UK.



Mgr. Cvejn
o UK připraví v průběhu roku 2018 centrální VZ na pojišťovací služby – fakulty se mohou
dobrovolně přihlásit, očekává se velká úspora nákladů.
o Bude ověřen zájem o školení AP na téma zadávání VZ do 400 tis. Kč (viz OR metodika
zadávání VZ na UK.
o VZ na nákup společného EIS – nyní ve fázi hodnocení nabídek.



Stravenky
o V průběhu roku 2018 dojde k postupnému přechodu z papírových stravenek
na stravenkové karty, úhrada bude probíhat formou srážky ze mzdy.



Termíny finančního zúčtování konce účetního roku
o Stálé zálohy, vyúčtování zahraničních a tuzemských cest je nutné odevzdat na EO
do 15. 12. 2017.
o V týdnu od 18. 12. 2017 bude pokladna otevřená každý den.
o Finanční transakce, týkající se letošního roku musí být provedeny v tomto roce!



Úřední hodiny konce a začátku roku EO
o Z důvodu zpracování nadměrného množství účetních případů, bude v prosinci a lednu
provozní doba na EO omezena pouze na dopolední hodiny.

Zápis sestavila Lenka Peterková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

