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ZÁPIS
č. 6/2018
z jednání kolegia děkana 19. března 2018

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

Host:
prof. Hála (prorektor UK pro rozvoj)

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


Termíny sportovních kurzů 2018, navržené vedoucím KTV:

o základní letní kurz ve dnech 29. 6. až 8. 7. 2018 ve Výcvikovém a školicím středisku UK
v Dolním Poříčí u Strakonic,
o cyklistický kurz 1. 9. až 11. 9. 2018 – trasa podél řeky Loiry z Nevers na ostrov Noirmoutier,
Francie (předpokládaný počet účastníků je 17, trasa bude rozdělena na 10 etap).
Podrobné informace o personálním, materiálním a finančním zajištění budou do kolegia
děkana poskytnuty vedoucím KTV začátkem měsíce června 2018.
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Uvolnění z výuky 50 studentů, kteří budou ve dnech 18. až 20. dubna 2018 absolvovat
výuku v Zentivě k. s., Praha. Absolvování této výuky je nezbytné ke splnění povinně
volitelného „Úvod do industriální farmacie“. Garantující katedrou je Katedra
farmaceutické technologie, studijní oddělení předá dle podkladu KFT na jednotlivé
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katedry seznam zúčastněných studentů. Studenti jsou povinni dohodnout si s příslušným
vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny zúčastnit.


Uvolnění z výuky níže uvedených studentů studijního programu Farmacie. Studenti se
ve dnech 23. 4. – 29. 4. 2018 zúčastní kongresu Evropské asociace studentů farmacie –
41th EPSA Annual Congress, konaném ve městě Baarlo, Nizozemsko. Studenti jsou povinni
dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny
zúčastnit.



Baťková Anna

3. ročník

Dvořáková Nelly

3. ročník

Chladová Pavlína

3. ročník

Jirková Tereza

3. ročník

Koklarová Apolena

2. ročník

Kučerová Eliška

2. ročník

Kunrt Josef

3. ročník

Kuntsevich Anastazia

5. ročník

Majcher Adam

3. ročník

Nápravníková Markéta

2. ročník

Odvárková Anna

3. ročník

Roscheová Markéta

3. ročník

Uvolnění z výuky níže uvedených studentů studijního programu Farmacie. Studenti se
ve dnech 6. 3. – 11. 3. 2018 zúčastnili projektu Evropské asociace studentů farmacie –
Threenet, konaném ve městě Porto, Portugalsko. Studenti jsou povinni dohodnout si
s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny zúčastnit.
Dušková Anna

3. ročník

Hutlas Andrej

3. ročník

Květenská Zuzana

2. ročník

Nápravníková Markéta

2. ročník

Pelnářová Karolína

2. ročník

Valachová Iva

3. ročník

Vlachová Kristýna

2. ročník

Vu Lien Phuong

3. ročník
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Složení kurikulární komise pro bakalářský a navazující magisterský studijní program
Zdravotnická bioanalytika pro rok 2018:
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty,
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., proděkan pro bakalářské a navazující magisterské
studium a studium v angličtině,
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. (FaF UK),
prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (FNHK, FaF UK),
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (FaF UK),
Mgr. Ilona Fátorová (FNHK),
Martina Vašinová (2. ročník ZBIO bakalářské),
Bc. Ondřej Keresteš, (1. ročník ZBIO navMgr.),
Bc. Martina Vyskočilová (1. ročník ZBIO navMgr.),
Bc. Kateřina Zemanová (1. ročník ZBIO navMgr.),
RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. (absolvent ZBIO navMgr., FaF UK).

Děkan fakulty po projednání v kolegiu souhlasí:


S možností zápisu ke studiu studentky 2. úseku studia bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika, prezenční forma studia, která měla studium přerušené
do 14. 1. 2018, a ani po výzvě se v náhradním termínu zápisu ke studiu nezapsala.
V souladu s čl. 6, odst. 14 SZkŘ UK děkan fakulty posoudil důvody omluvy ze zápisu jako
závažné a umožnil jí mimořádný opětovný zápis ke studiu.

Studium v anglickém jazyce


Dne 14. 3. 2018 proběhla schůzka se samoplátci v prvním úseku studia. Byla jim
zopakována pravidla pro studium a kreditový systém.



Studenti mají k dispozici studovnu na 8. patře, a to každý den do 24:00 hod., včetně
víkendů.



ERASMUS – účast studentů na výuce povinných předmětů, ve kterých není žádný
samoplátce, což byl případ Farmaceutické technologie v letošním akademickém roce,
bude povolena a proplacena. Pokud se týká účasti na výuce povinně či volně volitelných
předmětů, pak nadále platí, že účast jim bude umožněna pouze při otevření konkrétního
předmětu, což závisí na počtu přihlášených regulérních studentů FaF (samoplátců).
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Nadále bude ERASMUS studentům zdůrazňována nutnost výběru předmětů pouze
v rámci jednoho studijního úseku (ročníku) – pokyny viz na veřejně přístupné webové
stránce fakulty https://www.faf.cuni.cz/Foreign/Erasmus/ERASMUS-study/.


Byly schváleny nové dokumenty: Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o vyměření poplatku
za studium.

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


Doktorské studium

o Informaci o „LERU Doctoral Summer School“, konanou ve dnech 9. – 13. 7. 2018 na KU
Leuven, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2018.


Věda a výzkum

o Informaci o návrhu na jmenování prof. MUDr. Radomíra Hrdiny, CSc. novým členem
Komise pro monografie UK.


Granty a projekty

o Zveřejnění výsledků 15. kola soutěže Grantové agentury UK. FaF UK získala podporu pro
11 nových projektů GA UK od roku 2018 v celkové výši 2,582 mil. Kč z 39 podaných (28 %).
o Zveřejnění přidělených financí pro 26 pokračujících projektů GAUK v celkové výši 6,15 mil.
Kč.
o Informaci o vyhlášení výzvy MŠMT k podávání návrhů společných česko-ukrajinských
výzkumných projektů, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka podání návrhů je 30.
4. 2018, termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na Vědecké oddělení je 23. 4. 2018.
o Informaci o vyhlášení 4. národní výzvy MŠMT ve výzkumu, vývoji a inovacích INTEREUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji –
EUREKA, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka podání návrhů je 27. 3. 2018,
termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na Vědecké oddělení je 19. 3. 2018.


Semináře a konference
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o Informaci o možnosti zúčastnit se semináře „Finanční a marketingová podpora
mezinárodních kongresů v Praze“, který se uskuteční dne 17. 4. 2018 v Karolinu,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Seminář je určen pro zástupce mezinárodní asociace
svého oboru v ČR, vrchní organizátory akce mezinárodního kongresu či konference, mladé
doktorandy, kteří mají zájem stát se členem mezinárodní asociace svého oboru. Uzávěrka
přihlášek je 7. 4. 2018.


Soutěže

o Informaci o vyhlášení Ceny Neuron 2018, určeného vědcům a vědkyním za jejich
špičkovou vědeckou práci, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je
31. 3. 2018.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Navrhované propagační předměty – ve fázi příprav.

o Pláště
o Mikiny
o Kšiltovky
o Hrníčky
o Krabičky na stojatky
o Kravaty
o Šátky
o Propisovací tužka/ pero – kvalitnější
o Flash disk
o Čaj
o Odznáček na klopu se znakem/logem fakulty
Bude osloven SČSF s žádostí o spolupráci.


Majáles – 20. 4. 2018 - aktivity na stánku budou podobné jako minulý rok (a dále
vylepšené).
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FaF UK budou reprezentovat tito studenti: Pavel Jakubec (Katedra analytické chemie), Lucia
Chrenková (Katedra analytické chemie), Václav Tvrdý (Katedra farmakologie a toxikologie), Lucie
Jirásková (Katedra farmakologie a toxikologie), Barbora Vaňková (Katedra klinické a sociální
farmacie), Simona Dvořáčková (Katedra klinické a sociální farmacie).


Odeslány návrhy kandidátů pro nástavbové obory – farmaceuti MZd ČR dojmenování
členů za FaF (Doležal, Kotlářová, Kolář, Malý).



Na MZd ČR odeslány připomínky ke Vzdělávacímu programu odborné praxe v rámci
praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání
farmaceuta, navržený Vzdělávací program je koncipován správně a vyváženě,
a po doplnění připomínek jej doporučujeme ke schválení.



Vypracovány a odeslány podklady pro mezinárodní žebříček QS Graduate Employability
Rankings.



V rámci Dne Zentivy 4. 4. 2018 – prof. Straus vystoupí s přednáškou Možnosti forenzní
biomechaniky (posl. C od 14:00).



Odeslány aktuální textové podklady k nabídce Celoživotního vzdělávání pro tvorbu
panelu, cílem je naplnit slogan „Univerzita Karlova pro všechny“.

Oblast mezinárodních vztahů:


Nabídka dubnové farmaceutické konference v Kharkivu (Ukrajina) poslána na vedoucí
kateder 5. 3. 2018.



Stipendia v Korejské republice – upozornění na blížící se termín uzávěrky, zveřejněno na
intranetu 5. 3. 2018.



LERU Doctoral summer school at KU Leuven 9-13 July 2018, zveřejněno na intranetu
8. 3. 2018.



Ustanovení Centra strategických partnerství z rozhodnutí kolegia rektora bylo ke dni
1. 2. 2018. Organizačně patří do Odboru zahraničních vztahů RUK, odpovědnostně
podléhá vedení prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu.



KU Study Abroad Scholarship Program – zveřejněno na intranetu 14. 3. 2018.



Mezinárodní popularizační soutěž pro studenty a mladé vědce Falling Walls Lab –
zveřejněno na intranetu 15. 3. 2018.



Z charkovské Národní farmaceutické univerzity (Ukrajina) dorazil návrh na uzavření
smlouvy o spolupráci (předal doc. Mladěnka) – smlouva zahrnuje kooperaci v rámci
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vzdělávání a výzkumu, včetně akademické mobility – budou vyzváni ke spolupráci
především ve vědecké oblasti.

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 2. Od 16. 2. 2018 běží 60
- ti denní lhůta pro vypořádání Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (ÚOHS).

o Dne 6. 3. 2018 proběhla návštěva výzkumného centra CEITEC Brno VUT za účelem
načerpání zkušeností z realizace velkého projektu OP VaVpI.
o Probíhá úprava podkladů pro projektovou dokumentaci.
o Řeší se nadále otázka společných pracovišť FaF a LF, která jsou v rámci společného
kampusu žádoucí a následují trend vyspělých zemí.


ERDF – OP VVV

o Dne 15. 3. 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem FaF UK – Audiovizuální technika.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV

o V realizaci je 5 veřejných zakázek:


4 na dodávku přístrojového vybavení – probíhá hodnocení nabídek.



1 na dodávku A/V techniky (ERDF/MOLABI-PL).

o V rámci veřejné zakázky na dodávku mobiliáře na ZLR byla uzavřena smlouva
se společností Tekbox s.r.o. – TAP nábytek. Dodávka nábytku bude realizována do konce
04/2018.


InovMed (původní název DrugTech) – ITI – OP VVV

o Dne 27. 3. 2018 proběhne schůzka zástupců výzkumných týmů za účasti projektového
týmu, budou doladěny výzkumné záměry. Díky tomu bude možné zintenzivnit práci na
přípravě nové projektové žádosti, která bude v souladu se Strategií ITI Hradeckopardubické aglomerace.
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STARSS – OP VVV

o Dne 14. 3. 2018 jsme obdrželi požadavky na doložení/vysvětlení 2. žádosti o platbu
od Auditního orgánu MF ČR – termín do 27. 3. 2018.
o Nový strategický partner projektu – administrace podpisu smlouvy o strategickém
partnerství s UNI Geneva, Švýcarsko.
o VŘ FaF 08 výsledek – od 1. 5. 2018 nový člen týmu – zahraniční pracovník
Dr. David Moreno González, Granada, Španělsko.
o K Interim kontrole před podpisem smlouvy vybrány ŘO OP VVV dvě veřejné zakázky
(HRMS, Tandemový spektrometr typu trojitého kvadrupolu).


Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV

o Probíhá proces negociace před vydáním právního aktu – předpoklady vydání až
v 04/2018.
o Výběrová řízení na nenominované členy týmu EFSA na pozice Junior researcher / Senior
researcher, postdoků a technických pracovníků byla vyhlášena.
o V procesu je zaměstnání zahraničních excelentních pracovníků.
o Probíhá nastavování činností a procesů v rámci projektu.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. Rychlovýzva)

o Projektová žádost byla na MŠMT podána dne 8. 2. 2018, projekt splnil formální kritéria.
o Dne 1. 3. 2018 vyhlášena VZ s názvem Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu
Nábyteček.
o Probíhá příprava veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry.


Mezinárodní mobility akademických pracovníků

o Oficiálně byly oznámeny výsledky prvního kola výběru na pozice v rámci projektu
Mezinárodní mobility (vybráni byli: 3-FAF-KOBCH2 - PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.;
3-FAF-KBV2

-

RNDr.

Lucie

Raisová

Stuchlíková,

Ph.D.;

3-FAF-KOBCH1

-

Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.).


DS Fafík – OP Z

o Dne 2. 3. 2018 obdržena interní depeše s informací, že podaný projekt pokračování
provozu dětské skupiny byl doporučen k podpoře.
o Probíhá proces negociace před vydáním právního aktu.
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Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Uzavření pracovní smlouvy s RNDr. Ing. Julianou A. Knocikovou, Ph.D., která vyhrála VŘ
na pozici akademického pracovníka Katedry biofyziky a fyzikální chemie se nebude
realizovat. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení.



Výběrové řízení

o Vyhlášení výběrového řízení na 2 pozice akademických pracovníků AP1/AP2/AP3/AP4 –
asistenta-ky/odborného

asistenta-ky/docenta-ky/profesora-ky

Katedry

biofyziky

a fyzikální chemie.
o Výběrové řízení na pozici AP2 – odborný/ná asistent/ka Katedry biologických a lékařských
věd se uskuteční dne 11. 4. 2018 v 12:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
o Výběrové řízení na pozici AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný-ná asistentka/docent-ka/profesor-ka Katedry farmaceutické technologie se uskuteční dne
11. 4. 2018 v 13:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
o Komise výběrových řízení:

Katedra

předseda

biologických a
lékařských věd

prof.
RNDr. Petr
Solich,
CSc.
prof.
RNDr. Petr
Solich,
CSc.

farmaceutické
technologie

AS FaF
prof.
PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.
prof.
PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

doc. PharmDr. prof. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Petr Nachtigal,
Ph.D.
Ph.D.

PhDr. Zděnka
Kudláčková,
Ph.D.

doc. PharmDr. doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Zdeňka
Ph.D.
Šklubalová,
Ph.D.

PharmDr. Eva
Šnejdrová, Ph.D.

o Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice fakulty se uskuteční dne 23. 4. 2018
v 14:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
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předseda
děkanát



prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

AS FaF
prof.
PharmDr.
Martin
Doležal, Ph.D.

doc.
PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof.
PharmDr. Petr
Nachtigal,
Ph.D.

PhDr. Zděnka
Kudláčková, Ph.D.

Výsledek výběrového řízení

o Na pozici akademického pracovníka AP2/AP3 – odborného asistenta-ky/docenta-ky pro
obor Farmaceutická chemie Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byla
vybrána doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
o Na pozici akademického pracovníka AP2/AP3 – odborného asistenta-ky/docenta-ky pro
obor Farmaceutická analýza Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byla
vybrána Mgr. Nela Váňová.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh znění Opatření děkana č. 05/2018 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu.
o Bude zaslán k případným připomínkám Fakultnímu výboru VOS a Akademickému
senátu.



Žádost Mgr. Bezoušky o příspěvek na mimoškolské aktivity r. 2018.



Plán staveb a dodávky nábytku roku 2018.



Návrh rozdělení provozních prostředků SVV 2018.

o Provozní prostředky SVV budou rozděleny na příslušné řešitele a katedry dle počtu
doktorandů, s tím, že doktorand studující v kombinované formě studia bude počítán
s váhou 1, doktorand v prezenční formě studia s váhou 2.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Sdělení z porady tajemníků ze dne 6. 3. 2018.

o VŘ na jednotný EIS zrušeno a opětovně vyhlášeno.
o Na RUK bude stanoveno jednotné místo pro zveřejňování inzerátů na akademické pozice
UK.
o Připravuje se nový modul – „Generátor docházky“ v aplikaci VERSO, který bude moci
nahradit papírovou docházkovou knihu; bude připraveno do léta.
o Upozornění na dodržování evidence pracovní doby dle platných vnitřních předpisů a ZP!
o ThLic. Šimůnek – navýšení plateb fakultám na stipendia DSP od 1. 1. 2018 na 11 250,/studenta, RUK posílá měsíčně, z MŠMT dostává finance UK čtvrtletně. V 12/18 provede
RUK vyúčtování. Studentům lze vyplatit zpětně formou mimořádného stipendia.
o OP VVV – mobilita – bude se soutěžit firma na řešení problémů při vysílání zaměstnanců
do jiných zemí.
o Vyšlo OR na podporu Internacionalizace.
o Dotaz na financování projektu „Rychlovýzva“ – jde o projekt RUK, fakulty musí
předfinancovat, stejně jako projekty ESF, doklady musí být označeny číslem projektu, jako
u ostatních OP VVV.
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o Ohledně navýšení prostředků fakultám v r. 2018 p. kvestorka doporučuje většinu
prostředků použít na navýšení mzdových nákladů. Finance by se měly dát přednostně do
tarifu. Navýšení i v dalších letech zaručeno není, i když se očekává.



Jednání FV VOS s tajemnicí

o Dne 13. 3. 2018 proběhla schůzka se zástupci FV VOS ohledně nového VMP UK účinného
ode dne 22. 12. 2017. Na jednání byli členové výboru informováni o způsobu přeřazování
THP pracovníků do nových tarifních tříd (převod z 15 na 8 TT), plánovaném navýšení
tarifních mezd AP i THP pracovníků a termínu aplikace změn nového VMP.


Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

o 6. 3. byla odeslána pracovní verze k připomínkám a doplněním proděkanům a vedoucím
oddělení děkanátu.


GDPR
Postup prací: v úvodním kroku celého procesu nasazení GDPR na UK se provádí
monitorování agend uchovávajících osobní údaje a jejich vkládání do rektorátem
připraveného excelového souboru s přesnou strukturou:

o Oddělení děkanátu: Dne 7. 3. se uskutečnila schůzka s vedoucími oddělení děkanátu.
Podle instrukcí Správního oddělení vkládají údaje o svých agendách do souboru,
ke kterému mají přímý přístup. Oddělení děkanátu pokrývají převážnou část agend
uchovávajících osobní údaje. Většina agend je již zmapována a zanesena do přehledu.
o Katedry: nemají přímý přístup k zápisu dat do souboru. Dne 16. 3. jim byl odeslán email
s výzvou pro vytipování možných evidenčních osobních údajů na katedrách. Další postup
bude dále upřesněn v komunikaci s jednotlivými pracovišti podle získaných informací.
o Další pracoviště: proběhlo jednání s CIT a SVKI spojené s předáním instrukcí. Obě
oddělení již informace o agendách s osobními údaji předala, byly zaneseny do přehledu
pro RUK. Zásadní je především CIT, které z povahy své činnosti eviduje velké množství
osobních údajů. Další oddělení (ZLR, OOJP, ČFM, Mephared2) byly osloveny, komunikace
s nimi probíhá.
o Důležité je vedle standardních agend vytipovaných rektorátem nalézt agendy specifické
pro FaF (př. Dětská skupina (údaje osob mladších 13 let zvláště citlivé), výzkum KSKF
sledování pacientů, webové registrace apod.).
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o První verze excelového souboru byla podle požadavku RUK odeslána do sdíleného
úložiště RUK k první průběžné validaci, a to dne 14. 3. 2018.
Dne 15. 3. 2018 proběhla na RUK schůzka fakultních koordinátorů GDPR, za FaF
dr. Koula, mgr. Kučerová, mgr. Matějka:


Byl potvrzen termín dodání konečných dat k 31. 3. 2018.



S velkou pravděpodobností bude zorganizována schůzka zástupců pracovní
skupiny GDPR RUK se zástupci FaF, jejímž cílem bude diskuse nad daty předanými
fakultou, jejich vyčištění, vyjasnění.



Pracovní skupina GDPR na RUK připravuje další dokumenty, které poskytne
fakultám. Půjde jak o závazné dokumenty právní povahy, tak instrukce, jak řešit
některé konkrétní situace.





Během dubna dojde k další schůze koordinátorů GDPR z fakult.

Veřejné zakázky

o DNS na nákup chemikálií, nákup spotřebního laboratorního materiálu, nákup
neinvestičních laboratorních přístrojů pro FaF UK.
V tuto chvíli se řeší DNS pro potřeby skladu a projektu STARSS.
Prověřují se možnosti nastavení schvalovacího procesu DNS, konkrétně možnost využití
elektronického schvalování modulu žádanky.
Závěr z vyhodnocení požadavků obdržených z kateder na rozšíření skladových zásob:
Sklad chemikálií:
Kontaktním osobám na katedrách byl zaslán seznam potenciálně nepotřebných
chemikálií, které jsou prošlé nebo bez skladového pohybu. O odběr některých chemikálií
byl projeven zájem, ostatní chemikálie budou v nejbližší době zlikvidovány. Po připravení
volného prostoru budou nakoupeny nové druhy chemikálií dle požadavků kateder (již
probíhá sběr požadavků).
o VZ malého rozsahu: Kancelářské potřeby. Rámcová smlouva podepsána na 3 roky
se současným dodavatelem Ergon – sociální podnik, z.s.
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o VZ malého rozsahu Rekonstrukce výukové budovy Zahrady léčivých rostlin FaF UK. Přijaty
4 nabídky. VZ ve fázi výběru dodavatele. Vybrán dodavatel Metrodis s.r.o. za nabídkovou
cenu 5.544.596,02 Kč. Nyní bude dokumentace k VZ a nabídka zaslána na RUK a MŠMT ke
kontrole a přidělení dotace.
o VZ nadlimitní, otevřené řízení: IT vybavení pro FaF UK. Přijato 6 nabídek. VZ ve fázi
hodnocení.
V přípravě
o VZ malého rozsahu: Právní služby pro projekt Mephared 2 a jeho komplementární ESF
projekty. Předpokládaná hodnota 1 mil Kč. Budou osloveny advokátní kanceláře
dle pokynu programové manažerky M2.
Kontrola – Státní úřad inspekce práce
o Dne 1. 3. a 8. 3. 2018 proběhla kontrola inspektorátu bezpečnosti práce.
o Zpráva z prohlídky inspektorátu bezpečnosti práce bude fakultě doručena.
Nákup pozemků v Zámostí od římskokatolické farnosti
o Obdrželi jsme vyrozumění z katastrálního úřadu, že byl proveden vklad pozemku
st. 1376/3 v k. ú. Malšovice u Hradce Králové do katastru nemovitostí ve prospěch
Univerzity Karlovy.
o Fakulta požádá UK o svěření pozemku do správy.
Nákup pozemků v Zámostí od ÚZSVM
o V orgánech UK probíhá schvalování návrhu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej
pozemku v Zámostí za 9.500.000,-Kč od ÚZSVM. Dosud schváleno v Kolegiu rektora,
v Akademickém senátu a čeká se na schválení Správní rady.
o Schválení kupní smlouvy v orgánech UK do konce března je podmínkou MŠMT pro vydání
registrace akce.
Smlouva o výpůjčce parkoviště u FaF
o Na MMHK byla odeslána cca před rokem žádost o změnu smlouvy o výpůjčce pozemku
pro fakultní parkoviště, s tím, aby byla upravena odpovědnost za opravy a údržbu části
parkoviště, které je veřejné. MMHK žádost zamítlo. V další žádosti žádáme tedy o vyjmutí
veřejného parkoviště ze smlouvy o výpůjčce.
Anketa spokojenosti s kvalitou úklidu

15
o IPTO připravilo návrh ankety spokojenosti s kvalitou úklidu. Vyhlášení se předpokládá do
konce března.
Příjezdové komunikace k Zahradě léčivých rostlin
o Primátor Města Hradec Králové byl dopisem děkana požádán o zajištění nevyhovujícího
stavu spojovací komunikace u Pajkrovy flošny a řešení problémů příjezdové komunikace
v ul. Botanická.
o V současné době probíhají jednání o případné rekonstrukci a opravě komunikací
v letošním roce s pracovníky Odboru správy majetku města Hradec Králové.
Provoz tenisových kurtů v Zámostí
o Tenisové kurty v Zámostí budou pronajaty tenisovému klubu Eden. Podnájemní smlouva
byla schválena současným pronajímatelem pozemků, tj. ÚZSVM.
o Podmínkou podnájemní smlouvy s tenisovým klubem je využití tenisových kurtů pouze
v době mimo výuku, bezplatné používání kurtů pro zaměstnance FaF v pracovní dny od 8
hod. do 14 hod. a akceptace podmínek nastavených pro VŠTJ.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

