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ZÁPIS
č. 4/2018
z jednání kolegia děkana 19. února 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, prof. Solich, dr. Roh, Ing. Vlčková

Omluven:
prof. Štaud

Studijní záležitosti – studium v českém jazyce
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Na Ministerstvo zdravotnictví ČR byla dne 12. 2. 2018 předána žádost o vydání
souhlasného stanoviska, že absolventi bakalářského studijního programu ZDRAVOTNÍ
LABORANT v prezenční a kombinované formě studia budou odpovídajícím způsobem
připraveni k výkonu regulovaného povolání ZDRAVOTNÍ LABORANT. Toto stanovisko je
nezbytné pro akreditaci tohoto studijního programu.



Dopis prorektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., čj. UKRUK-8739/2018 – III
ze dne 9. 2. 2018 – Informace o výši poplatků spojených se studiem a o zveřejnění nového
základu pro stanovení poplatků spojených se studiem v částce 3 498,-- Kč (zveřejněno
MŠMT ČR pod č. j. MSMT-1331/2018-1). V souladu s tímto přípisem byla výše poplatků
spojených se studiem, zveřejněna na úřední desce fakulty (na elektronické i ve vestibulu
fakulty).



Informace IPC UK o konání Dne celoživotního vzdělávání UK, který se bude konat spolu
s Festivalem absolventů a Zlatou promocí dne 21. dubna 2018 od 18:00 do 16:00 hodin
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v historických

prostorách

Karolina.

Za

naši

fakultu

se

zúčastní

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty.


Konání semináře Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance, který se uskuteční v Brně
dne 12. 3. 2018. Jedná se o odborný celodenní seminář, který je určen pro studijní
prorektory a proděkany, pro členy zaměstnaneckých komor akademických senátů,
případně pro pracovníky studijního oddělení. Bližší informace jsou zveřejněny
na https://www.acsa.cz/verejnost/akce/termin/786/.



Kladná vyjádření fakulty ke dvěma žádostem o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání, která budou předána na Rektorát UK k dalšímu řízení. Obě žádosti jsou
absolventů Národní farmaceutické univerzity, obor Farmacie, stát Ukrajina.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Udělení jednorázových stipendií za vynikající sportovní výsledky, dosažené studenty
v roce 2017 na celostátní, případně mezinárodní úrovni. Stipendium bylo přiděleno
8 studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia
dle návrhu komise ve složení prof. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška, Mgr. Jindřich
Křoustek a Mgr. Iveta Szakošová.



Odvolání prof. RNDr. Jiřího Klimeše, CSc. z funkce předsedy rigorózní komise pro vědní
obor Farmaceutická analýza.



Jmenování doc. PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. předsedou rigorózní komise pro vědní
obor Farmaceutická analýza.



Návrh doc. PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. na jmenování členů rigorózní komise pro vědní
obor Farmaceutická analýza:
o doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.,
o doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.,
o doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.,
o prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.,
o doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. – externí člen Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav
lékařské biochemie.
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Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Úpravu Rozhodnutí o přijetí pro budoucí studenty 1. úseku studia v AJ (termín úhrady,
výše úhrady, zápis, možnost odvolání uchazeče).



Informaci o dosavadním počtu přihlášek do 1. úseku studia pro akademický rok
2018/2019, stav ke dni 15. 2. 2018: 27 studentů z Íránu, ostatní země 10 (Egypt, Sýrie,
Zimbabwe, Kamerun, Kongo, Gabon, Kypr, Keňa, USA, Indie).

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


Doktorské studium
o Realizaci kampaně pro doktorské studium na webových stránkách FaF UK,
na Facebooku i na Googlu.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace z 2. zasedání pracovní skupiny k doktorskému studiu dne 12. 2. 2018,
jehož se zúčastnil dr. Roh.
o Informaci o nabídce stáží pro doktorandy v ústavu CEFRES, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2018.



Věda a výzkum
o Termín XXVI. studentské vědecké konference, pořádané Spolkem českých studentů
farmacie, je 18. a 19. 4. 2018.
o Informaci o konferenci TVIP 2018 – APROCHEM, konané ve dnech 6. – 8. 3. 2018
v Hustopečích u Brna, zveřejněnou na fakultním intranetu.



Granty a projekty
o Předpokládaná výše finančních prostředků (bez bonifikací), poskytnutých FaF UK
na uskutečňování programu PROGRES Q42 „Vývoj a studium léčiv“ v roce 2018, činí
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více než 54 mil. Kč. Souhrnnou výši všech prostředků na pořízení dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku (investice) v roce 2018 v rámci programu Progres
je nutné sdělit na RUK do 15. 5. 2018. V případě plánu pořízení dlouhodobého
hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 2 mil. Kč bez DPH
z prostředků programu Progres je nutné předložit RUK přehled tohoto majetku
do 15. 3. 2018.
o Informaci o přechodu státního evidenčního systému ISVAV, včetně rejstříku CEP,
na nové oborové číselníky. Podle sdělení Úřadu vlády se budou do nových číselníků
v CEPu zařazovat údaje zatím pouze nově začínajících projektů. V praxi se to již
projevilo požadavkem GAČR na doplnění nových oborů pro nově zahajované projekty.
Na UK je nezbytné, aby toto zatřídění proběhlo koordinovaně prostřednictvím vědních
oborů nové klasifikace UK, aby se předešlo budoucím rozporům (a neuznáním
výsledků v hodnocení) mezi oborovým zařazením:


projektu v CEP a GaP;



jeho výsledků (publikací, patentů) v RIV a OBD;



hodnocené tvůrčí činnosti fakulty v rámci národního hodnocení podle Metodiky
M17;



hodnocené tvůrčí činnosti fakulty v rámci interního hodnocení kvality pro
akreditační účely UK.

Ve všech těchto případech musí být oborové zařazení jednotné a realizované
prostřednictvím systému nové klasifikace UK. V případě, že se budou poskytovatelé
obracet na řešitele projektů s požadavkem na doplnění nových vědních oborů
podle číselníku Úřadu vlády (vytvořeného na podkladě Frascati manuálu OECD), je
nutné o tomto neprodleně informovat Vědecké oddělení.
o Agenda Technologické agentury ČR (TA ČR) je od 1. 2. 2018 v kompetenci Vědeckého
oddělení.
o Vyhlášení výzvy MŠMT v rámci iniciativy „Antimikrobiální rezistence“. Uzávěrka
pro předložení předběžných návrhů projektů je 7. 3. 2018. Termín pro odevzdání
návrhů ke kontrole na VO je do 1. 3. 2017. Informace byla zveřejněna na fakultním
intranetu.
o Novinky v oblasti dotací včetně aktuálních výzev H2020, zveřejněné na fakultním
intranetu.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana bere na vědomí


KOMS 2018 – v současné době je podpora administrativně vyřízena u společností Nestlé,
Pharmos, Mucos, Dr. Muller, Biovit, Xantis Pharma,Galmed, Angelini Pharma a Cayman
Pharma.



Nábřeží vysokých škol – 15. 2. 2018 proběhla schůzka na Magistrátu města, kde byl
řešen termín konání akce (v dubnu nízká návštěvnost). Fakulty chtějí formát akce
zachovat, jen přesunout termín a spojit to s akcí, která má větší návštěvnost. Termín
konání akce bude s největší pravděpodobností přesunut na květen nebo červen.
V průběhu týdne zašlou ostatní fakulty návrhy termínů, aby bylo dohodnuto, kdy akce
bude.



Majáles – fakulta má zájem o umístění stánku na této akci – kontaktní osobou bude
Veronika Pilařová a Sylva Novotná.



Nabídka spolupráce Flixbus.cz – možnost pro studenty (a nejen pro ně) cestovat autobusy
společností FlixBus za zvýhodněnou cenu. Společnost poskytne naší fakultě časově
limitovanou promo akci ve formě 50 Kč nebo 30% slevy z ceny (jakékoliv vnitrostátní
i mezinárodní) jízdenky. Se společností Flixbus bude dojednána distribuce kupónů na
fakultu – poté předáno SČSF a také zaměstnancům FaF UK.



Ve středu 14. 2. 2018 proběhl v budově kampusu UK v Hradci Králové odborný seminář
věnovaný devadesátinám prof. PhMr. Jana Solicha, DrSc., emeritního profesora
farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Karlové.



Výstava „Jak šel čas lékárnou“ bude realizována v prostorách Velké galerie Vlastivědného
muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí po dobu jednoho roku počínaje květnem 2018.
Vernisáž výstavy bude 24. května 2018. Ve Vysokém nad Jizerou byla lékárna otevřena v
květnu 1813 a dosud je provozována nyní jako výdejna semilské lékárny Platan. Koncepce
výstavy bude zahrnovat historii vývoje lékáren, vývoj VŠ školství (obě Farmaceutické
fakulty), středoškolského stupně vzdělávání, historii České lékárnické komory, historii
České farmaceutické společnosti ČSL JEP, vývoj distribučních a výrobních firem.
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Česká lékárnická komora pořádala 2. konferenci „V4 pharmFORUM 2018“, v sobotu
17. 2. 2018 v Hotelu ILF za účasti ministra zdravotnictví ČR, slovenských, polských
a maďarských kolegů. Předmětem jednání byla otázka vlastnictví lékáren (v Polsku nově
pouze farmaceuti), jednotných doplatků léčiv (vyřešeno v Maďarsku), zákazu reexportu
léčiv (vyřešeno na Slovensku). Za fakultu se zúčastnil prof. Martin Doležal.



Článek v magazínu SCIO – rozhovor se studentem fakulty Davidem Suchánkem.



Čtenářské koutky – v současnosti společnost Economia řeší spolupráci s dalšími
případnými sponzory a obnovení dodávky Hospodářských novin.

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


Mephared 2:
o Veřejná zakázka Projektová dokumentace pro projekt Mephared II.
o Dne 7. 2. 2018 odesláno Rozhodnutí o námitkách, lhůta pro podání návrhu na ÚOHS
uplyne 19. 2. 2018.
o Dne 5. 2. 2018 byl podepsán dodatek č. 1 k uzavřenému memorandu mezi FaF, LF HK
a mHK – opatření vzhledem k systémové podjatosti.
o Dne 13. 2. 2018 byla odeslána kapitola č. 4 Studie proveditelnosti na konzultaci
JASPERS.
o Dne 15. 2. 2018 bylo dokončeno 1. kolo sběru požadavků za FaF i LF HK pro tvorbu
projektové dokumentace.
o Dne 16. 2. 2018 proběhla návštěva laserového centra ELI za účelem načerpání
zkušeností z realizace velkého projektu OP VaVpI.



ESF a ERDF – OP VVV
o Do opakovaného minitendru organizovaného rektorátem UK na zpracovatele VZ
nákup A/V techniky nebyla podána žádná nabídka. VZ bude nadále administrovat FaF
UK v HK.
o Probíhá příprava veřejné zakázky AV technika / technické zadání.
o Probíhá příprava veřejné zakázky Obnova IT.
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DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o V realizaci jsou 4 veřejné zakázky na dodávku přístrojového vybavení (Analytické váhy,
Multifunkční spektrofotometr typu Reader, CO2 inkubátor a Systém RTCA xCELLigence
DP).
o Probíhá hodnocení nabídek na dodávku mobiliáře.
o Na ZLR jsou dokončovány stavební úpravy.



DrugTech – ITI
o Příprava nového projektu do Výzvy PaV pro ITI byla zahájena schůzkou vedoucích
odborných týmů původního projektu předloženého do výzvy 2017. Schůzka přinesla
novou koncepci projektu, jež bude více přispívat k propojení výzkumu FaF UK v HK a LF
UK v HK, a to i ve spolupráci s FN HK. Oddělení strategického rozvoje a evropských
projektů začalo připravovat dokumentaci pro podání žádosti o podporu tak, aby bylo
možno připravit kvalitní projekt s dostatečnou časovou rezervou.



STARSS – OP VVV
o Ve fázi vyhlášení/hodnocení jsou 4 veřejné zakázky na přístroje: Sequential injection
chromatography II; Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů;
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií; Hmotnostní spektrometr s vysokým
rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou
kapalinovou chromatografií.
o V termínu 27. 02. 2018 – 01. 03. 2018 proběhne na FaF UK audit MF ČR dle § 7 odst. 2
a § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole).



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o Probíhá proces negociace před vydáním právního aktu, čekáme na vyjádření MŠMT
k doplnění podkladů FaF UK v HK.
o V přípravě jsou výběrová řízení na nenominované členy týmu EFSA na pozice Junior
Researcher/Senior Researcher, postdoků a technických pracovníků.
o S RUK UK probíhá příprava minitendru na zajištění zaměstnání excelentních
zahraničních pracovníků.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. Rychlovýzva“)
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o Projektová žádost byla na MŠMT podána dne 8. 2. 2018.
o V současné době probíhá vyhodnocení a zpracování podkladů specifikace
požadovaného vybavení od jednotlivých kateder.
o Probíhá příprava veřejné zakázky na IT.
o Probíhá příprava veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry.
o Byla vyhlášena veřejná zakázka na projektovou dokumentaci – skleníky.


Mezinárodní mobility akademických pracovníků
o Ve výběrovém řízení se na 3 různé mobilitní pozice přihlásili 3 uchazeči. Podobu
smlouvy, respektive možné konsekvence ve smyslu odvodu daní za jednotlivé vyslané
osoby v zahraničí, aktuálně řeší RUK ve spolupráci s odborníky. OSREP připravuje
veškeré podklady nutné pro úspěšné uskutečnění mobilit a manuál pro jednotlivé
vybrané osoby, jež shrnuje povinnosti v rámci mobility. Podobu dohody se
zahraničním pracovištěm by měl určit RUK.



Aktualizace Akčního plánu krajské RIS3 Strategie
o Probíhá aktualizace Akčního plánu 2017 – 2018 ke Strategii inteligentní specializace
Královéhradeckého kraje. FaF UK v HK vystupuje v roli klíčového partnera
Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací. Projektové
záměry by měly přispívat k naplnění cílů Strategie inteligentní specializace
Královéhradeckého kraje.
o Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI) zasedá 28. 2. 2018
a bude schvalovat Akční plán na období 2017 – 2018.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce – AP2/AP3/AP4 odborného asistenta-ky/docenta-ky/profesora-ky pro Katedru biologických a
lékařských věd. Výběrové řízení bude zveřejněno na veřejně dostupných
internetových stránkách fakulty a na úřední desce.
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o Vypsání

výběrového

řízení

na

pozici

akademického

pracovníka/ce

–

AP1/AP2/AP3/AP4 – asistenta-ky/odborného asistenta-ky/docenta-ky/profesora-ky
Katedry farmaceutické technologie. Výběrové řízení bude zveřejněno na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty a na úřední desce.
o Výběrové řízení na 2 pracovní místa akademických pracovníků AP2/AP3 – odborného
asistenta-ky/docenta-ky pro obor Farmaceutická chemie a pro obor Farmaceutická
analýza se uskuteční dne 5. 3. 2018 od 15:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu
fakulty. Komise VŘ:

Katedra

předseda

farmaceutické

prof. RNDr.

chemie a
farmaceutické
analýzy



AS FaF
PharmDr.

prof.

prof.

doc. PharmDr.

Petr

Jaroslav

PharmDr.

PharmDr.

Radim

Solich,

Roh,

František

Martin

Kučera,

CSc.

Ph.D.

Štaud,

Doležal,

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Výsledek výběrového řízení
o Na pozici akademického pracovníka-ce AP1/AP2/AP3 – asistenta-ky/odborného
asistenta-ky/docenta-ky

Katedry

farmakologie

a

toxikologie

byla

vybrána

RNDr. Jana Maixnerová, Ph.D.
o Na pozici akademického pracovníka AP1/AP2/AP3 – asistenta-ky/odborného
asistenta-ky/docenta-ky

Katedry

biochemických

věd

byla

vybrána

PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.
o Do

funkce

vedoucí/ho

Katedry

farmaceutické

technologie

byla

vybrána

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. na funkční období 2 let.
o Do funkce vedoucí/ho Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byl
vybrán prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. na funkční období 5 let.
o Na pozici laboranta/ky Katedry biochemických věd byla vybrána Bc. Petra Danielisová.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Principy rozdělení příspěvků a dotací na UK pro rok 2019
o V reakci na zaslaný návrh aktualizace Principů rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok
2019 byl zpracován komentář k návrhu změn jednotlivých článků Principů.
o

Zásadní připomínka komentuje přidání parametru v ukazateli K, který by se vztahoval
pouze na LF. Vedení fakulty se shodlo na tom, že by se mělo jednat o parametr, který
bude motivovat všechny fakulty UK, nikoliv pouze fakulty vybrané. Položky parametru
musí být jasně dohledatelné, prokazatelné a v případě splnění započteny všem
fakultám.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Národní registr zdravotnických pracovníků
o Dne 8. 2. 2018 proběhla na FaF schůzka se zástupci Ústavu zdravotnických informací
a statistiky (ÚZIS). FaF zastupoval RNDr. Václav Koula, který je kontaktní osobou, která
byla jmenována do pracovní skupiny pro plnění a validaci záznamů lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů. Cílem je doplnění referenční evidence zdravotnických
pracovníků (Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) zřízený Ministerstvem
zdravotnictví ČR na základě zákona č. 147/20146 Sb.).
o Výstupy:


Situace se zjednodušila v tom, že
a) fakulta (zatím) nevede vzdělávání v oblasti atestací a specializací,
b) údaje budou předávány do registru centrálně prostřednictvím ÚVT RUK.



Na fakultě nicméně do budoucnosti zůstane povinnost opravovat údaje v NR-ZP
v případě, že dojde ke stížnosti nebo požadavku za strany absolventa na úpravu
dat. Bude nutné jmenovat zodpovědnou osobu, která bude za FaF vypořádávat
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případy sporných a chybných údajů předaných za absolventy do NR-ZP. Vybraným
pracovníkům FaF zřízen přístupový účet do NR-ZP a provedeno školení.


Není zatím jasné, jak se budou dodávat data absolventů z let 1970-1995,
před rokem 1995 nejsou data vedena v SIS. Je možné, že se bude provádět zpětná
evidence do SIS, pouze nejzákladnější údaje.



GDPR
o Ředitel ÚVT RUK Ing. Jakub Papírník rozeslal tajemníkům fakult krátký dokument
shrnující aktuální dění okolo GDPR na UK. Jsou zde krátce popsány úkoly spojené s
přípravou na platnost nařízení GDPR, jak rektorát pomůže a jaké přípravné kroky
proběhnou během února. Těmito nejbližšími kroky jsou:


dokončení pilotního mapování agend a zpracování osobních údajů na MFF,



informování na Rozšířeném kolegiu rektora (RKR) dne 26. 2. 2018 o stavu a plánu
dalších kroků,



po RKR rozeslání podkladů a materiálů k vyplnění fakultám/součástem,



koncem února úvodní vzdělávací seminář pro kontaktní osoby za fakulty/součásti.

o Pomoc rektorátu má spočívat v tom, že:





zajistí vzory evidencí a vyplní do nich celouniverzitní údaje,



pomůže fakultám s popisem fakultních agend,



zajistí odpovědi na právní a metodické otázky,



připraví předpisy a metodiky,



pomůže řešit nejasnosti.

Přesun vybraných spisů do archivu UK
o Z kapacitních důvodů i důvodů zásad vedení archívu bude třeba, aby byly do Archívu
UK převedeny ze spisovny FaF některé spisy, u kterých se naplnily skartační lhůty.
o Dne 15. 2. 2018 proto proběhla na FaF schůzka s Mgr. Romanem Elnerem, archivářem
UK dohlížejícím na FaF, na které byl předběžně projednán rozsah převodu a jeho
formální náležitosti. Informace budou dále upřesněny v další korespondenci, následně
bude stanoveno vlastní datum.
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Veřejné zakázky
o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK:


Zástupci jednotlivých kateder byli informováni, že v rámci DNS budou nadále
řešeny veškeré možné nákupy pro potřeby EU projektů a dále nákupy na sklad.



Nyní probíhá posouzení a vyhodnocení požadavků obdržených z kateder, jaké
zboží bude odebíráno přes sklad.



Měsíční sběr požadavků na jednotlivých katedrách je odložen, nákupy zboží se řeší
způsobem, jako dosud.

o VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Předpokládaná hodnota cca 400 tis./rok.
Rámcová smlouva na 3 roky. VZ ve fázi příjmu nabídek, termín pro podání nabídek
končí 19. 2. 2018.
o VZ malého rozsahu: Rekonstrukce výukové budovy Zahrady léčivých rostlin FaF UK.
Předpokládaná hodnota 5 950 tis Kč. VZ ve fázi příjmu nabídek, termín pro podání
nabídek končí 13. 3. 2018.
o VZ nadlimitní, otevřené řízení: IT vybavení pro FaF UK. Předpokládaná hodnota 2 000
tis Kč. VZ ve fázi příjmu nabídek, termín pro podání nabídek končí 12. 3. 2018.
o V současné době probíhá kontrola a doplnění údajů zadaných v aplikaci nákupů
pro rok 2018.


Tenisové kurty Zámostí – možnost podnájmu třetí osobě
o Současný stav: Smlouva o nájmu majetku uzavřená s ÚZSVM do 30. 9. 2018, roční
nájemné 174 tis. Kč. Možnost zřídit třetí osobě užívací právo (podnájem) dáno
čl. VI. odst. 7., jen v případě, vydá-li s tím pronajímatel souhlas.
o Z pohledu ÚZSVM je problematické vzhledem k plánovanému prodeji těchto pozemků
nechat k užívání 3. osobě a zároveň je nutné prokázat transparentnost nakládání
(tj. podnájemce by měl být vybrán formou VŘ).
o Fakulta s ohledem na maximální využití sportoviště a to i mimo výuku a zároveň
pokrytí vysokých nákladů vynakládaných na tyto prostory hledá nyní optimální řešení
a v této souvislosti probíhají intenzivní jednání.
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Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

