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ZÁPIS
č. 15/2018
z jednání kolegia děkana 2. října 2018

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

Omluveni:
prof. Nachtigal, prof. Štaud

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Děkan fakulty vyhovuje žádosti:


Uzavření „Smlouvy o splátkách“ (splátkový kalendář) studentky 6. úseku studia FARM
k poplatku, vyměřenému rozhodnutím rektora čj. POP/UKRUK/8/144071/2018-1 ze dne
20. 8. 2018. Stanovená částka bude uhrazena ve 4 splátkách, poslední splátka bude
uhrazena nejpozději 31. 3. 2019.



Studentky 3. úseku studia FAR o opakované přerušení stejného úseku studia. Odůvodnění:
studentka přerušuje z důvodu péče o dítě – čl. 2, odst. 2 pokynů pro přerušení studia,
uvedených na webové stránce fakulty postup při přerušení studia.



Studentky 3. úseku studia FAR o opakované přerušení studia stejného úseku studia.
Odůvodnění: studentka přerušuje ze zdravotních důvodů – čl. 2, odst. 2 pokynů pro
přerušení studia, uvedených na webové stránce fakulty postup při přerušení studia.
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Studentky 2. úseku studia ZBK o opakované přerušení studia stejného úseku studia.
Odůvodnění: studentka přerušuje ze zdravotních důvodů – čl. 2, odst. 2 pokynů pro
přerušení studia, uvedených na webové stránce fakulty postup při přerušení studia.



Studentky 2. úseku studia FAR o opakované přerušení studia stejného úseku studia.
Odůvodnění: studentka přerušuje studium ze zdravotních důvodů - – čl. 2, odst. 2 pokynů
pro přerušení studia, uvedených na webové stránce fakulty postup při přerušení studia.



Studentky 5. úseku studia FAR o přerušení studia. Odůvodnění: zdravotní důvody,
doložené dodatečně (čl. 6 odst. 1 a 2 SZkŘ UK.

Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


4 studentkám 2. úseku FAR o přerušení studia (všechny jsou opakovaně přijaty ke studiu).
Důvod: nesplněny podmínky pro postup do dalšího úseku studia (nesplněny opakovaně
zapsané předměty) a důvody, uvedené v žádosti nejsou v návaznosti na čl. 6 odst. 1 a 2
SZkŘ UK posouzeny jako závažné.



Studentky 2. úseku studia FAR, ISP, 1. rok rozloženého 2. úseku studia o možnost udělení
opravného termínu zápočtu z předmětu Bioorganická chemie, příp. zápis tohoto
předmětu do 2. roku rozloženého 2. úseku studia. Důvod: neumožňuje čl. 7, odst. 9 SZkŘ
UK a čl. 6, odst. 1 Pravidel pro organizaci studia na FaF.



Studentky 5. úseku studia FAR o zrušení zápisu předmětu Kontrola chemických léčiv II
a o možnost místo toho zápisu předmětu Farmaceutická analýza II. Důvod: studentka již
měla předmět Kontrola chemických léčiv II opakovaně zapsaný a vyčerpala 3 neúspěšné
pokusy. Zároveň studentka nesplnila podmínky pro postup do dalšího úseku studia
(z nezbytných 250 kreditů pro postup do dalšího úseku studia studentka získala 226
kreditů). Zároveň této studentce není možné povolit přerušení studia. Důvod: studentka
měla předmět Kontrola chemických léčiv II zapsaný opakovaně a vyčerpala 3 neúspěšné
pokusy. Tímto jsou dány důvody pro ukončení studia, čl. 7, odst. 9 SZkŘ UK a čl. 6, odst. 1
Pravidel pro organizaci studia na FaF.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Seznam předmětů, u kterých není nutné vyjádření katedry v případě uznávání předmětů
opakovaně přijatým studentům, je upraven podle vyjádření vedoucích jednotlivých
kateder a je zveřejněn na webových stránkách fakulty v sekci studijního oddělení fakulty.
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Aktuální počty nově přijatých, zapsaných a studujících magisterského, bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu ke dni 1. 10. 2018 v českém jazyce:

přijato
FARMACIE
ZB, bc.prez.
ZB, bc.kombi
ZB, mgr. N



bez PřZk
254
33
41
0

přes PřZk
343
83
0
40

zapsáno a studuje ke dni konání
kolegia děkana 2. 10. 2018
295
52
29
31

Rozhodnutí MŠMT ČR čj. C MSMT-115/2017-047 ze dne 9. 7. 2018 o udělení vládního
stipendia zahraniční studentce 1. úseku FARM (ID 582370) studující v českém jazyce, stát
Kambodža, ve výši 14.000,-- Kč měsíčně na standardní dobu studia od 1. 10. 2018
do 30. 9. 2023.



Rozhodnutí MŠMT ČR čj. C MSMT-115/2017-092 ze dne 13. 9. 2018 o udělení vládního
stipendia studentce zahraniční studentce 1. úseku FARM (ID 598912), studující v českém
jazyce, stát Namibie, ve výši 14.000,-- Kč měsíčně na standardní dobu studia od 1. 10. 2018
do 30. 9. 2023.



Dopis prorektorky UK prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. čj. UKRUK/12702/2018 ze dne
24. 9. 2018 o pověření prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D., funkcí garanta
magisterského studijního programu Farmacie a prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D.,
funkcí

garanta

bakalářského

studijního

programu

Laboratorní

diagnostika

ve zdravotnictví.
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Na základě dopisu prorektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.,
čj. UKRUK/124040/2018 ze dne 19. 9. 2018 ohledně poplatku za úkony spojené
s posuzováním zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení fakulta tento poplatek
pro nadcházející přijímací řízení nestanoví a nebude ho vybírat. V souvislost s tím budou
učiněna opatření, vyplývající z tohoto dopisu prorektorky UK.



Na základě žádosti prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., děkana Fakulty vojenského
zdravotnictví UO, uvolnění studentů 1. úseku studia magisterského studijního programu
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Farmacie, kteří jsou zároveň studenty FVZ UO – Dušánková Zita, Krupka Dominik
a Skácelová Jana:
05. 10. 2018 - nácvik a slavnostní vojenská imatrikulace v Hradci Králové,
22. 10. 2018 – nácvik k provedení vojenské přísahy, který proběhne v Brně,
27. 10. 2018 - slavnostní vojenská přísaha v Praze,
02. 11. 2018 – vystrojení, které proběhne v Brně.
Výše jmenovaní studenti si domluví s příslušnými vyučujícími případnou náhradu povinné
výuky.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Dopis prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. MBA, čj. UKRUK/120929/2018 ze dne 14. 9. 2018
o poukázání na účet fakulty částky 20 100,-- Kč, což je podle pravidel sjednaných
na kolegiu rektora finanční podíl, náležející fakultě za zpracování žádostí o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání za tříměsíční období od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018.



Smlouvu o splátkách, která byla v návaznosti na vymáhání poplatků za delší studium
z roku 2016 podepsána s dlužníkem (ID studia 479259), jemuž byl poplatek stanoven
rozhodnutím rektora č. j.: POP/UKRUK/12/128237/2016-1.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Počty nově zapsaných studentů do 1. úseku studia – anglická výuka ke dni 2. 10. 2018:
o nově zapsaní: 36,
o opakující zapsáno: 11,
o ERASMUS: 22 studentů.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
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Doktorské studium
o Zavedení poplatku 100 EUR za expresní doručení (DHL) potvrzení o přijetí či jiného
relevantního dokumentu.



Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Lucie Chocholoušové
Havlíkové, Ph.D., v oboru Analytická chemie: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
o Návrh předsedkyně komise pro habilitační řízení RNDr. Lucie Zemanové, Ph.D.,
(PřF UHK) v oboru Biochemie: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení Ing. Petry Matouškové, Ph.D., v oboru
Biochemie: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.



Granty a projekty
o Návrhy oprávněných osob pro zajištění opatření rektora č. 24/2018 Evidence tvůrčí
činnosti:




Evidence identifikátorů:
 Koordinátor:

Tomáš Vojtíšek

 Zástupce koordinátora:

Mgr. Jana Vítová

Evidence aktivit:
 Koordinátor:

Mgr. Dita Dršatová

 Zástupce koordinátora:

RNDr. Václav Koula

 Další osoba oprávněná k přístupu v rozsahu koordinátora: Tereza Nováková.
 Referent projektů CEP: Renáta Neznámá, Tereza Nováková, Ing. Martin
Hubáček, Ing. Lucie Geniková, Ing. Markéta Vítková, Ing. Vilém Maur,
Bc. Zuzana Simonová, Ing. Monika Illichová, Ing. Kateřina Picková.
 Referent projektů z podpory SVV: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.
 Referent projektů institucionální podpory: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.
 Referent mezinárodních projektů VaV: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.
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 Referent projektů OP ve VaV: Ing. Martin Hubáček, Ing. Lucie Geniková,
Ing. Markéta Vítková, Ing. Vilém Maur, Bc. Zuzana Simonová, Ing. Monika
Illichová, Ing. Kateřina Picková.
 Referent smluvního výzkumu:

Tereza Nováková

 Referent ostatních českých projektů VaV: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.
 Referent podpory de minimis:

Pavlína Hynková

 Referent účasti ve výzkumných infrastrukturách: Renáta Neznámá, Tereza
Nováková.
 Referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Tereza Nováková.
 Osoba oprávněná ke čtení záznamů všech agend: členové kolegia, pracovníci
EO a PaM.


Evidence výsledků:
 Koordinátor:

Tomáš Vojtíšek

 Zástupce koordinátora:

Mgr. Jana Vítová

 Osoba oprávněná k přístupu v rozsahu koordinátora: Mgr. Šárka Handlová.


Soutěže
o Nominace prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc. jako kandidáta na člena komise
pro udělování Ceny prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace o počtu zapsaných studentů do doktorského studia na ak. rok 2018/2019:
Studijní program

Studijní obor

Farmacie

Farmaceutická analýza
Farmaceutická analýza – angl.
Farmaceutická chemie
Farmaceutická chemie – angl.
Farmaceutická technologie

Počet studentů
4
1
3
1
3+1 v kombin. formě
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Biochemie
Organická chemie
Zdravotnická bioanalytika

Farmaceutická technologie – angl.
Farmakognosie a toxikologie
přírodních látek
Farmakognosie a toxikologie
přírodních látek – angl.
Farmakologie a toxikologie
Farmakologie a toxikologie – angl.
Klinická a sociální farmacie
Klinická a sociální farmacie – angl.
Patobiochemie a xenobiochemie
Bioorganická chemie
Bioanalytická chemie

2
1
1+2 v kombin. formě
5+2 v kombin. formě
2
2+1 v kombin. formě
2 v kombin. formě
7
2
3

Celkem bylo do doktorského studia zapsáno 45 studentů, z nichž 37 nastoupilo
do prezenční formy studia a 8 studentů nastoupilo do kombinované formy studia.
Do anglické formy výuky nastoupilo 11 studentů, z toho 7 v prezenční formě studia
(přičemž předpokládáno je během roku 9 studentů v prezenční formě studia).
o Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK s absolventy
HTF, ETF a KTF, se uskuteční dne 29. 11. 2018 od 10:30 hod. ve Velké aule Karolina
v Praze.
o Možnost uspořádání kurzu pedagogických dovedností pro studenty doktorského
studia a akademické pracovníky na FaF v předběžném termínu leden-únor 2019.
o Zajištění výuky českého jazyka pro zahraniční studenty DSP Oddělením odborné
jazykové přípravy.


Granty a projekty
o Jednání Rady projektu PROGRES na FaF UK proběhne v pondělí 8. října 2018
od 12 hod. v kanceláři děkana.
o Vyhlášení 16. kola soutěže Grantové agentury UK. Fakultní termíny pro dodání návrhů
projektů na Vědecké oddělení byly stanoveny následně:


přihlášky nově podávaných projektů -

do 11. 11. 2018



žádosti o pokračování projektů

-

do 13. 1. 2019



závěrečné zprávy projektů

-

do 1. 4. 2019

Školení věnované podávání žádostí o nové projekty GA UK pro studenty 1. ročníků
doktorského studia proběhne v zasedací místnosti děkanátu dne 16. 10. 2018 od 13 hod.
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o Doplňkové (režijní) náklady byly pro 16. kolo soutěže GA UK stanoveny v rámci
projektů z FaF UK ve výši 15 %. Změny pro toto kolo soutěže jsou obsaženy v Opatření
rektora č. 26/2018.
o Informaci o semináři „Možnosti financování studentských projektů Grantovou
agenturou Univerzity Karlovy“, konaném dne 5. 10. 2018 na RUK, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva vnitra „Program bezpečnostního
výzkumu ČR 2015-2020“, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky je
11. 10. 2018, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO je 2. 10. 2018.
o Informaci o plánované mezinárodní výzvě EuroNanoMed3 Joint Call 2019, zaměřené
na podporu projektů v oblasti nanomedicíny, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Prezentaci o doktorském studiu a vědě na FaF UK z výjezdního zasedání ve dnech
18. - 19. 9. 2018, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Věda a výzkum
o Informace z jednání o hodnocení vědy na RUK, jichž se ve dnech 19. 9. a 26. 9.
zúčastnil doc. Roh. Na programu byly především bibliometrické analýzy v hodnocení
a dále publikační politika Open Access.



Transfer technologií
o Opatření rektora o transferu znalostí a technologií a o realizaci práv duševního
vlastnictví na UK.

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


Vánoční koncert FaF se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 19 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v HK – vystoupí kontrabasové seskupení Pink Elephants.



ve dnech 26. – 27. 9. 2018 úspěšně proběhla akce GAUDEAMUS Nitra, fakultu
reprezentoval PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
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VIP reklamní předměty – byla přespecifikovaná položka hedvábný šátek a výběrové řízení
bylo znovu obnoveno.



Slavnostní večer k výročí 50 let od založení fakulty proběhne na podzim 2019 v prostorách
Petrof Gallery, přípravný výbor se sejde v pátek 26. 10. 2018.



Akadémia&VAPAC 2018 se koná ve dnech 9. – 11. 10. 2018 v Bratislavě, fakultu bude
zastupovat M. Jeřábková.



Časopis Kam po maturitě vyjde 7. ledna 2019 – potvrdili jsme inzerci fakulty.



Fond Mobility - 15. 10. 2018 je fakultní deadline pro podání žádosti, 22. 10. 2018 je
univerzitní deadline, viz upozornění na intranetu v srpnu 2018.



Program Podpora internacionalizace na UK - 1. 10. 2018 začíná druhý ročník, žádosti je
nutné podat do 31. 10. 2018, více info ve zprávách na intranetu.



Fakulta se zúčastní ve dnech 22. – 24. 1. 2019 akce GAUDEAMUS Praha – bude zajištěna
účast našich studentů ve spolupráci se studentským spolkem.



8. 10. byla zahájena nová výstava v Galerii Na mostě – Pete Čepec – Obrazy, kresby,
grafika.



Setkání platformy regionální inovační značky 2. 10. 2018 v HK – za fakultu se účastnila
Marcela Jeřábková, spolupráce při propagaci fakulty v rámci regionu.



Bude založen fakultní účet na sociální síti Instagram, inspirací nám bude univerzitní
instagram.



Byla přislíbena spolupráce časopisu iForum při zveřejňování akcí, týkajících se oslav
50. výročí založení fakulty v r. 2019

Oblast mezinárodních vztahů:


Možnost požádat o stipendia na studium v Bavorsku – Jahresstipendien des Freistaates
Bayern 2019/20 zveřejněna na intranetu.


Články na web:
o Skupina osobního rozvoje v angličtině pro české i zahraniční studenty – od 5. 10. 2018
v Praze.
o Cyklistický kurz studentů do údolí řeky Loiry ve Francii.
o Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje Studentskou soutěž o letenky.



Napsali o nás:
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o Lignany a omega mastné kyseliny. Zdravá semínka a jejich vliv na náš organizmus –
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. byl hostem Českého rozhlasu.
o Informace o slavnostním Úvodu do studia farmacie dne 1. 10. odeslány do redakce
Českého rozhlasu.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:Mephared 2


Dne 25. 9. 2018 proběhlo jednání zastupitelstva mHK ohledně odkupu pozemků
v oblasti plánované výstavby a následné směně pozemků s UK, pro možné
rozšíření území pro kampus.



Dne 18. 9. 2018 byl zaslán dopis obou fakult panu rektorovi jako odpověď na dopis
pana ministra ze dne 11. 9. 2018. Byly navrženy 3 varianty přípravy a realizace
projektu M2 a navržení zřízení pracovní skupiny, která varianty projedná
na MŠMT.

OSREP


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o V realizaci VZ na dodávku chromatografu s názvem FaF UK – Kapalinový preparativní
chromatograf.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Pozice 3-FAF-KFCHFA zatím neobsazena.
o Nečerpané mzdové prostředky, vzniklé nečerpáním fakultního úvazku výzkumných
pracovníků v souvislosti s realizací jejich mezinárodní mobility, budou převedeny
do tzv. fondu projektu mezinárodní mobility, resp. budou převedeny na základě
žádosti vedoucího katedry do rozpočtu příslušné katedry.



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
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o Probíhá obsazování nenominovaných odborných pozic do projektu.
o Ve dnech 18. – 19. 9. 2018 proběhla výjezdní konference projektu EFSA-CDN, v hotelu
Studánka u Rychnova nad Kněžnou.
o Shromažďují se požadavky na nákupu přes DNS (chemikálie, laboratorní materiál
a neinvestiční přístroje).
o V realizaci VZ na dodávku chromatografu s názvem EFSA-CDN – Preparativní
chromatograf s ELSD a UV detekcí.
o Dne 20. 9. 2018 vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Fluorimetr, termín pro podání
nabídek 24. 10. 2018 v 10:00 hodin.
o V přípravě plánované vyhlášení 4 VZ do 12. 10. 2018, a to digitální PCR cyklér,
lyofilizátor, NMR spektrometr min. 600 MHz a IT vybavení.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Finanční milník za FaF UK naplněn.
o V realizaci jednací řízení bez uveřejnění na UV zdroj pro detekci chromatogramů.
o Veřejné zakázky, které nebyly dosud vyhlášeny, či byly zrušeny, budou vyhlášeny
do konce října 2018.



InoMed – ITI – OP VVV
o Probíhá věcné hodnocení projektové žádosti, předpoklad rozhodnutí MŠMT, OP VVV,
do 11/2018.



DS Fafík II. – OP Z
o Probíhá jednání s dalšími rodiči za účelem navýšení obsazenosti zařízení.



Institucionální rozvojový plán UK pro roky 2019-2020
o Institucionální plán část A (Aktivity směřující k naplnění priorit Dlouhodobého záměru
UK) => proběhlo vypořádání připomínek zaslaných z RUK.
o Institucionální plán část B (Vnitřní soutěž – Tematický okruh 1) => na RUK odeslány
projektové anotace a metodický pokyn k organizaci vnitřní soutěže.



Strategický plán rozvoje (SPR)
o Aktualizovaný seznam přístrojů v rámci SPR byl zadán do interní aplikace.
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Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Revize Pravidel pro předkládání požadavků na externí výuku s účinností od zimního
semestru

2018/2019.

Upravená

„pravidla“

budou

zveřejněna

na

intranetu

v dokumentech pod oddělením PaM.


Změna zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy. Od 1. 10. 2018 bude uvedenou
funkci zastávat Mgr. Iveta Szakošová.


Výběrové řízení
o Na pozici mzdové účetní – oddělení PaM byla vybrána pí Iva Moravcová.
o Na pozici lektora/ky Katedry tělesné výchovy byl vybrán Mgr. Tomáš Válek.
o Na pozici ošetřovatele/ky laboratorních zvířat byla vybrána pí. Jana Šimková, DiS.

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


Směrnice Ekonomického oddělení pro stanovení pokladního limitu
o OR 31/2018 Stanovení limitu denního pokladního zůstatku ukládá povinnost
stanovení výše denního pokladního limitu pro jednotlivé pokladny. Na fakultách UK je
stanovení této výše v kompetenci orgánů příslušné fakulty.
o Pro FaF částka pro tento limit, tj. maximální denní zůstatek, vychází z potřeb
pokladny. Zároveň směrnice obsahuje i ustanovení o úměrném navýšení limitu
ve dnech výplaty apod.



Interní audit
o S odkazem na OR 35/2017 Vnitřní kontrolní systém na UK s účinností od 1. ledna 2019
se navrhuje na FaF zřídit nový útvar interního auditu vykonávající činnosti podle
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zákona o finanční kontrole. V organizační struktuře bude v novém útvaru zařazen
pověřený zaměstnanec, který bude zodpovědný přímo děkanovi.
o Náplní práce bude nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací
a vnitřního kontrolního systému FaF (dodržování právních a příslušných vnitřních
předpisů, plnění provozních a finančních kritérií, efektivní rozpoznávání rizik, atd.).
Na základě zjištění bude předkládat děkanovi FaF doporučení ke zdokonalování kvality
vnitřního kontrolního systému.
o Náležitosti a procesy interního auditu bude upravovat nové opatření děkana Výkon
interního auditu na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
o Návrh bude předložen na jednání Akademického senátu ke schválení.


Vypůjčení žezla
o Muzeum Českého ráje v Turnově požádalo prostřednictvím RUK o vypůjčení insignií
FaF (konkrétně žezla, jehož autor Jozef Soukup oslaví letos 100. výročí narození,
k němuž zmíněné muzeum připravuje výstavu).
o Statut UK ani FaF neomezují fakultu v jeho vypůjčení. Kolegium schvaluje vypůjčení.
o Veškeré náklady (zabezpečení, pojištění, převoz) bude hradit muzeum, navíc bylo
nabídnuto odborné vyčištění žezla ve spolupráci s VOŠ pro restaurování drahých kovů.
Kurátor výstavy je schopný termín v rozmezí měsíců duben-květen 2019 uzpůsobit
tak, aby nedošlo ke kolizi s možnými ceremoniály v Karolinu. V tomto ohledu Správní
oddělení domluví termínové možnosti se Studijním oddělením a Vědeckým
oddělením. Správní oddělení bude poté dále kontaktovat kurátora výstavy, projedná
s ním detaily výpůjčky a případně připraví smlouvu o výpůjčce.



Oprava oplocené kolárny pod koridorem
o Kolárna je umístěna na pozemku Statutárního města Hradec Králové. Technické služby
HK neprovádějí opravy povrchů u pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec
Králové v případě, že jsou oplocené.
o Vzhledem zejména k vysokým nákladům renovace povrchu (odhad cca 140 tis. Kč)
bude v prostorách oplocené kolárny provedena drobná oprava betonového povrchu
s minimálními náklady. Zajistí IPTO.



Podstoupení prostor pro uskladnění sportovního vybavení v blízkosti tělocvičny
v Zámostí
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o Žádost předkládá katedra tělesné výchovy (dále jen KTV).
o Schváleno s podmínkou, že pokud fakulta bude v budoucnu tyto prostory potřebovat
k jinému využití, KTV prostory uvolní.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Porada tajemníků 18. 9. 2018
o p. kvestorka
Informovala o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018 – všechny fakulty vykazují zisk.
RUK připravuje centrální zakázku na pojišťovací služby → vytvořena pracovní skupina
(za FaF jsou pověřeni Ing. Polanský, dr. Župčanová a Ing. Karčová).
o Dr. Šimůnek – vedoucí ekonomického odboru
Upozornil na nová opatření rektora (Doplňková činnost, Sociální fond, Denní limit
pokladního zůstatku).
Cestovné v projektech GA UK – připravuje se Opatření rektora – tímto bude čerpání
cestovného v těchto projektech uvedeno do souladu s platnými účetními předpisy.
o Dr. Římanová – ředitelka Ústřední knihovny UK
Informovala o stavu projektu CzechELib – stav plateb, stav interních dohod.
o Ing. Jindra – pověřenec UK za GDPR
Informoval o eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci
a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu,
účinné od 19. 9. 2018)
Zásady a pravidla ochrany osobních údajů na UK.
o Mgr. Baťková – vedoucí odboru projektové podpory
Informace k celouniverzitnímu projektu ESF – od 24. 9. byla plánována kontrola –
koordinátoři fakult obdrželi informace ohledně odkladu kontroly – posouvá se
na říjen, případně listopad. Originály dokumentů budou požadovány pouze v případě,
pokud bude zjištěna nějaká nesrovnalost.



Studentská anketa
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o Ke dni 1. 10. 2018 byla spuštěna studentská anketa hodnocení výuky akademického
roku 2017/2018.
o Anketa bude spuštěna do 10. 11. 2018.
o Studijní oddělení zorganizuje, aby v rámci výuky vybraní učitelé zajistili vyplnění
ankety studenty svých studijních skupin.


Rozvrh - vyplňování zastoupení a podílu vyučujících na výuce na katedrách
o Aplikace SIS RozvrhNG nově umožňuje, aby vyplňování podílu vyučujících na výuce, to
je uvedení konkrétních vyučujících u rozvrhového lístku předmětu a jejich
procentuálních podílů na výuce, mohly samostatně provádět osoby na katedrách.
Nově budou tímto úkonem pověřeny sekretářky kateder, pro které Správní oddělení
zorganizuje příslušné školení.
o Vyučující kateder se tedy mohou se zasláním požadavků na úpravu obracet přímo
na sekretářky svých kateder.



Školení „Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních“ a „GDPR
ve veřejných zakázkách“
o Od 19. 10. 2018 (viz účinnost nařízení eIDAS) nastupuje povinná elektronická
komunikace v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek
i pro univerzitu (nevztahuje se na VZMR). Datová zpráva musí být opatřena platným
uznávaným elektronickým podpisem.
o Dne 25. 9. 2018 se na RUK konalo školení věnované této tématice. Přednášela
Mgr. Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných
zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj.
o Ve spolupráci s odborem veřejných zakázek RUK byla také připravena integrace
systému E-ZAK, který slouží pro zadávání veřejných zakázek, a spisové služby UK.
o Školení se za FaF zúčastnily Ing. Geniková a Bc. Jana Šimáně Hlávková.



Přerušení dodávky elektrické energie
o Z důvodu zajištění revize trafostanice bude v pátek 7. 12. 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
přerušena dodávka elektrické energie na Farmaceutické fakultě UK, Heyrovského
1203.



Přehled stavebních akcí
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o Kolegiu děkana byl předložen přehled aktuálního stavu schválených stavebních akcí
na r. 2018,
o dosud bylo proinvestováno 21 966 tis. Kč (byly využity prostředky projektu IRP 2 431
tis. Kč, ERDF 3 745 tis. Kč, MOLABI 1 341 tis. Kč, Rychlovýzva „Nábyteček“ 6 633 tis. Kč,
dotace MŠMT 7 287 tis. Kč a FRIM 529 tis. Kč).


Řešení situace s vozovým parkem po havárii vozidla Toyota
o Vozidlo Toyota Avensis po havárii ze dne 25. 9. bude pravděpodobně odepsáno.
Rozhodnutí od servisu očekáváme do 14 dnů. V pondělí 1. 10. 2018 obdržíme
bezplatně náhradní vozidlo Opel Astra do doby vyřešení pojistné události.
o V případě totální likvidace vozidla bude fakulta muset řešit pořízení nového vozidla.
Návrh variant řešení předloží vedoucí IPTO.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

