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ZÁPIS
č. 18/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. listopadu 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, prof. Pour, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, doc. Duintjer Tebbens,
dr. Šafratová, dr. Malý, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Valášková,
Mgr. Handlová, Ing. Chlebková, Ing. Mikešová, pí Voříšková
Hosté: pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský, RNDr. Koula,
Ing. Hubáček, Mgr. Matějka, pí Jeřábková, pí Opltová

Omluveni:
dr. Siatka, Mgr. Picková

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


Změnu v Opatření děkana č. 5/2018 – „Harmonogram akademického roku
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové“. Rektorský den se koná dne 14. 5. 2019.
Důvod: na UK byla provedena dodatečně po zveřejnění úprava Opatření rektora č. 6/2018
a o této změně jsme byli informování mailem dne 1. 11. 2018.



Návrh podkladů pro akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Žádost o stanovisko k těmto
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podkladům byla předána na jednání Akademického senátu fakulty, který bude zasedat
dne 5. 12. 2018.


Vydat rozhodnutí o ukončení studia studentce magisterského studijního programu
Farmacie, a to i přesto, že dopisem čj. UKFaF/150238/2018 ze dne 31. 10. 2018 se vyjádřila
k podkladům rozhodným pro ukončení studia. Důvod: studentka v akademickém roce
2017/2018 nesložila opakovaně zapsané předměty a důvody, uvedené ve vyjádření
studentky, nejsou případy zvláštního zřetele hodné (čl. 10 odst. 4 a 5 POS).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Do magisterského studijního programu Farmacie v českém jazyce byly od akademického
roku 2018/2019 přijaty a zapsaly se dvě stipendistky vlády ČR (zahraniční studentky),
kterým bylo rozhodnutím MŠMT ČR přiznáno stipendium ve výši 14.000 Kč/měsíc a to na
období od 1. 10. 2018 do 30. 09. 2023. Pro vyplácení stipendia jsou MŠMT ČR stanoveny
podmínky, které pro vyplácení musí být splněny. V současné době je obě studentky
splňují, takže jim stipendium je vypláceno počínaje měsícem říjen 2018.



Výkaz Škol V 06-99 („Uchazeč 2016“) byl předán na MŠMT prostřednictvím sítě internet
v termínu, který je stanoven nejpozději do 15. 11. 2018.

Studium v anglickém jazyce – samoplátci
Kolegium děkana bere na vědomí:


Aktuální stav akreditace PharmSci



Zvažovaný přesun/reakreditace zahraniční pobočky FaF do Atén od října 2020
o Schůzka a strategie setkání s Metropolitan College.
o Výsledek jednaní na RUK.



Systém vráceni školného a návrh pro příští akademický rok:
o Platba školného je vratná, pouze pokud student do začátku akademického roku
oficiálně ukončí studium a zažádá o vrácení části školného, které zaplatil.
o Platba školného je vratná pouze pokud student do začátku akademického roku nezíská
vízum ke studiu.
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Školné se nebude vracet, pokud byl student zapsán a začal akademický rok – doporučení
z RUK.

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


Granty a projekty
o Upozornění pro řešitele grantů, aby žádosti o přesuny v čerpání grantů dodali
na Vědecké oddělení do konce listopadu 2018 a faktury a podklady pro vyúčtování
výdajů z grantů na Ekonomické oddělení do 14. 12. 2018. Vystavit objednávky
na nákup zboží a služeb je možné do 30. 11. 2018.



Věda a výzkum
o Nominace kandidátů do hodnotících panelů GA ČR. Uzávěrka návrhů na GA ČR je
30. 11. 2018. Výzva k nominacím kandidátů na VO byla předána všem interním členům
VR a vedoucím skupin PROGRES. Činnost v panelech končí prof. Skálová (502),
prof. Szotáková (503), doc. Šatínský (206) a prof. Pávek (303). V činnosti bude nadále
pokračovat prof. Vinšová (207). Nominovanými kandidáty jsou: doc. Duintjer Tebbens
(201), prof. Pour (207), prof. Solich (206) a doc. Zimčík (207).

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informace o akreditacích DSP: Rada pro vnitřní hodnocení dne 31. 10. 2018 udělila
oprávnění uskutečňovat DSP Farmakognosie a nutraceutika na 10 let a udělila
oprávnění uskutečňovat DSP Farmaceutická technologie na 10 let s požadavkem
na kontrolní zprávu. Žádosti o akreditace DSP Bioanalytické metody a Klinická
a sociální farmacie budou RVH projednávány dne 28. 11. 2018.
o Informace ze setkání koordinačních rad (přírodních věd ze dne 12. 10. 2018
a lékařství, farmacie a zdravotnictví ze dne 31. 10. 2018).
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o Informaci o Dni pro doktorandy, konaném dne 28. 11. 2018 v Praze, zveřejněnou
na fakultním intranetu.


Věda a výzkum
o Zveřejnění zápisu z jednání Rady programu PROGRES Q42 ze dne 8. 10. 2018, včetně
pravidel bonifikace prací v Q1 a výhledu způsobu hodnocení publikací v roce 2019.
o Rada PROGRES hlasováním per rollam schválila nové pravidlo od roku 2019 bodově
nehodnotit publikace v časopisech v Q4 dle AIS, resp. hodnotit je stejně jako
neimpaktované publikace – budou tedy získávat bodové hodnocení jen v oblasti
sociální farmacie. Zpráva byla rozeslána akademickým pracovníkům a studentům DSP
dne 9. 11. 2018.
o Sběr výsledků tvůrčí činnosti za rok 2018 je do 2. 12. 2018 do systému OBD a k rukám
pana Vojtíška na SVKI, s novinkou o přednostním zařazování výsledků tvůrčí činnosti
FaF k primárním vědním oborům UK Farmacie a farmakologie (se všemi svými
podobory), Toxikologie, Analytická chemie a Organická chemie. Informace byly
rozeslány všem akademickým pracovníkům a doktorandům dne 6. 11. 2018.



Granty a projekty
o Informaci o nutnosti včasného vrácení nespotřebovaných financí roku 2018
poskytnutých na vzdělávací i výzkumnou činnost (především tedy na projekty UK),
rozeslanou elektronickou cestou dne 8. 11. 2018. Informace o nevyčerpání veškerých
přidělených financí je nutné předat na VO nejpozději do 30. 11. 2018.
o Informaci o uspořádání Národního informačního dne o grantech Evropské výzkumné
rady (ERC), konaného dne 27. 11. 2018 na UK v Praze, zveřejněnou na fakultním
intranetu.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže INTER-COST pro podání návrhů projektů
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Termín uzávěrky je 17. 12. 2018, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole
na VO je 7. 12. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION pro podání návrhů českoizraelských projektů, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky je
31. 1. 2019, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO je 21. 1. 2019.
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o Informaci o vyhlášení výzvy „Norské fondy“ pro předkládání žádostí o grant
na bilaterální iniciativy, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka pro podání
návrhů je 30. 8. 2019. V případě účasti v této soutěži je zapotřebí včas kontaktovat VO
pro zajištění veškerých potřebných dokladů a kontroly návrhu.


Knihovna
o Informaci o školení se systémem Turnitin pro pokročilé, konaném dne 26. 11. 2018
v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana schvaluje:


Výstava k 50. výročí založení FaF – realizace v Praze v Karolinu – proběhne v termínu
3. 9. – 31. 10. 2019.



Rádio Černá Hora – placená reklamní kampaň na Den otevřených dveří (DOD) FaF UK
proběhne v rozsahu: 45 × 10s spot, v termínu 29. 11. 2018 – 11. 12. 2018.



Reklamní skleničky pro 50. výročí – sklenička na bílé víno se zdobením – pískování.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


VIP reklamní předměty – poslání žádosti je v konečné fázi, bude podána neprodleně
po odsouhlasení kvality vzorků.



Poutače na budovu fakulty a zahrady – oddělení IPTO dodá rozměry poutače, který bude
umístěn na budovu fakulty. Provedení bude obdobné jako bannery u vchodu do jižní
budovy – napnutá PVC plachta. Na poutači bude uvedeno logo 50. výročí a název fakulty.
Další dva poutače budou umístěny v Zahradě léčivých rostlin. Jeden bude umístěn na plot
směrem do ulice Brněnská a druhý bude na bráně zahrady. Budou zhotoveny z pevných
plastových desek. Návrhy zaslala ing. Chlebková.
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Pozvánky DOD – v úterý 6. 11. 2018 byly odeslány zvací materiály na všechny vybrané
české školy. V týdnu od 12. 11. 2018 budou odeslány zvací dopisy na slovenská gymnázia
a vybrané střední školy.



Každoroční setkání se zástupci Zentivy se bude konat 20. 11. 2018 od 11:00 v Zentivě předmětem setkání je naplánování společných aktivit na následující akademický rok –
za FaF se zúčastní prof. Doležal.



Galerie Na Mostě – v pondělí 5. 11. 2018 proběhla vernisáž výstavy Fauna v Ex libris.
Výstavu zahájil prof. Hrabálek.

Oblast mezinárodních vztahů:


Nominace „studenta - velvyslance kariéry“ v institucích EU – fakultu bude zastupovat
Mgr. Martin Juhás (student 1. ročníku DSP).



Přijímání interních přihlášek na ERASMUS+ – studijní pobyty a PP – v roce 2019/2020
pro studenty magisterského i doktorského programu, termín odevzdávání 20. 11. 2018.



Erasmus+ a Mezinárodní kreditová mobilita (ICM) projekty (mimo státy EU): stránky DZS
k Mezinárodní kreditové mobilitě, aktuální jsou pro nás informace k podpořeným
výměnám z Výzvy 2018 a také nadcházející Výzvě 2019.
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilitamezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2018/,
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilitamezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2019/



Články na web:
o Studentský výměnný program Twinnet/Threenet – projekt na podporu mezinárodní
mobility.



Napsali o nás:
o Časopis Fórum – v mimořádném čísle časopisu je rozhovor se studentkou FaF Pavlou
Audrlickou.
o ČT – v České televizi byla tento týden zveřejněna zpráva, že se ukončuje výuka na
Krétě.
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o ČT – ve zpravodajství byla FaF zmiňována v souvislosti se zvolením nového primátora
– prof. Hrabálka.

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


Mephared 2
o Vyjednávání s MŠMT


Dne 31. 10. byl doručen dopis od ministra z MŠMT, kterým se realizace projektu
přesouvá do nového programového období po roce 2020, přesto je nutné dále
pracovat na stavební dokumentaci tak, abychom v roce 2021 byli schopni začít
stavět.

o ERDF projekt (stavba)


Ze schůzky ve FNHK vyplynul požadavek na uspořádání společné schůzky všech
budoucích investorů v lokalitě Mileta na magistrátu města. Je nutné, aby město
začalo tuto situaci koordinovat, protože v tomto území bude v následujících
5 letech proinvestováno až 5 mld. Kč a bude se zde pohybovat denně přes 15 000
osob. Dne 7. 11. odešel společný dopis FaF, LF, FNHK a UK s tímto požadavkem na
hlavního architekta města.



Dne 9. 11. od 10:00 proběhne prezentace informačního systému BIM (Building
Information Management), který do budoucna zjednoduší správu budov.
Obdobný systém bude zaveden v kampusu Albertov.



DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o MOLABI-PL: V přípravě jsou VZ na dodávku dodatečného vybavení k přístrojům a DNS
na dodávku spotřebního materiálu.
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o DSP: Rada pro vnitřní hodnocení schválila dne 31. 10. 2018 akreditaci DSP
Farmakognosie a nutraceutika, tzn. splnění klíčového indikátoru pro způsobilost
výdajů a úspěšné dokončení komplementárních projektů DSP a MOLABI-PL.


Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V rámci projektu je obsazeno aktuálně již sedm pozic, kromě jedné. Tato je plánována
na druhou polovinu roku 2019.



STARSS – OP VVV
o Ve dnech 25. 11. – 27. 11. 2018 proběhne 2nd STARSS conference on Separation
Science, konaná v Novém Adalbertinu.
o S MŠMT je konzultována žádost o změnu za účelem využití dosažených úspor
v investicích na nákup centrálního generátoru dusíku s kompresorem.



EFSA-CDN – OP VVV
o Probíhá obsazování odborných pozic.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Fluorimetr, ve fázi hodnocení nabídek.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Lyofilizátor.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Instrumentace pro superkritickou fluidní extrakci
(SFE) ve fázi příjmu nabídek.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Instrumentace pro ultravysokoúčinnou
superkritickou fluidní chromatografii (UHPSFC) ve fázi příjmu nabídek.
o Byla vyhlášena VZ s názvem EFSA-CDN - Přístroj pro měření interakcí biomolekul
na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem.
o V rámci výzkumné skupiny VP1 prof. Pávka byl instalován přístroj pro měření velikosti
částic pro experimentální použití.
o Byla provedena instalace přístroje cytometr se sorterem.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o V projektu jsou úspory vzešlé z realizovaných výběrových řízení. Budou zváženy další
investiční výdaje.
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o Zároveň zbývá vyhlásit veřejné zakázky na dodávku spirometru, UV zdroje pro detekci
chromatogramů, audio-video pro KTV, dodávku pipet, trenažéry pro nácvik podkožní
aplikace.


InoMed – ITI – OP VVV
o V nejbližší době by se měla sejít hodnotící komise a zaujmout závěrečné stanovisko
k projektové žádosti.



DS Fafík II. – OP Z
o Pokračuje se v propagaci a oslovování potenciálních zájemců za účelem navýšení
obsazenosti zařízení.



ESF – OP VVV
o Nahlášena kontrola na místě z MŠMT v termínu 3. -7. 12. 2018.



ICM Erasmus+ (kreditová mobilita) – OP VVV
o Schváleno financování mobilit s Austrálií (University of Melbourne) a Brazílií
(Universidade Federal de Uberlandia).
o Budou podepsány institucionální dohody, následně proběhne výběr mobilit.
o Reálný odhad prvních mobilit léto 2019.



Plán institucionálního rozvoje 2019 (financování ze státního rozpočtu)
o Do plánu byla ze strany RUK doplněna hlavní akce FAF: „FaF + LFHK - Administrativní
budova MEPHARED 2“ (děkanáty, stravování atp.).



Plán institucionální rozvoje 2019 (financování z vlastních finančních prostředků)
o Do Strategického plánu rozvoje UK byl přidán nákup automobilu, splátka půjčky na M2
a ostatní kumulované investiční výdaje.



ESF výzva pro VŠ II. a ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV (mimo Mephared II.)
o Předpokládaný termín vyhlášení výzev listopad 2018.
o Ukončení příjmu žádostí o podporu březen 2019.
o Bude se jednat o 2 celouniverzitní projekty.
o Do Strategického plánu rozvoje UK byly doplněny 2 projekty FaF UK, a to ESF FaF II.
a ERDF FaF II.
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Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Příkaz děkana k čerpání dovolených pro r. 2019.

Výběrové řízení:


Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmaceutické chemie
a farmaceutické analýzy se uskuteční dne 19. 12. 2018 v 13:00 hod ve velké zasedací
místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:

Katedra
farmaceutické
chemie a
farmaceutické
analýzy



předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

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

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

prof. PharmDr.
Martin Doležal,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Radim Kučera,
Ph.D.

Vyhlášení výběrového řízení na pozici projektový manažer/ka Oddělení strategického
rozvoje a evropských projektů.



Vyhlášení výběrového řízení na pozici administrativní pracovník/ce Oddělení
strategického rozvoje a evropských projektů.



Vyhlášení výběrového řízení na pozici interní auditor/ka.

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


Vlastní taláry
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o Byla projednána možnost nechat si ušít vlastní taláry, které by byly na fakultě stále
k dispozici, a tímto by odpadlo jejich převážení. Vzhledem k tomu, že by tímto
pro fakultu neodpadlo půjčování řetězů (RUK nedisponuje dostatečným množstvím,
aby mohla fakultám mimo Prahu řetězy zapůjčit), bylo dohodnuto, že ušití vlastních
talárů bude zadáno tehdy, pokud bude mít fakulta na stálo k dispozici i řetězy.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Opatření děkana Tvůrčí volno
o K prostudování a připomínkování byl předložen návrh nového OD, kterým se upraví
podmínky poskytování tvůrčího volna akademickým pracovníkům.
o Možnost poskytnout tvůrčí volno v maximální výši 6 měsíců jedenkrát za sedm let
vyplývá z §76 zákona o vysokých školách. Po dobu čerpání tvůrčího volna náleží
zaměstnanci mzda.
o Po zapracování všech připomínek bude dokument předložen k dalšímu projednání
a následnému schválení.



Úvodní zasedání Disciplinární komise
o Dne 8. 8. 2018 proběhlo úvodní zasedání Disciplinární komise.
o Jejím předsedou byl na jednání zvolen prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.



Změny v opatření děkana Inventarizace majetku
o V přípravě je OD k inventarizaci majetku. Dochází k podstatné změně, na základě
upozornění rektora se posouvá datum provedení inventarizace z 31. 10. na 30.11.
o Změna byla diskutována se zástupci EO a IPTO.
o OD bude předloženo k projednání na příštím kolegiu.



Závěr inventarizační komise k provedení mimořádné inventarizace majetku DS „Fafík“
o Dopisem ze dne 2. 11. 2018 byl předsedovi škodní komise prof. RNDr. Petru Solichovi,
CSc. předán k projednání závěr inventarizační komise k provedení mimořádné
inventarizace majetku DS „Fafík“.



Zavedení e-mailového aliasu pravnik@faf.cuni.cz
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o Fakultním uživatelům bylo doporučeno, aby v případě komunikace se Správním
oddělením v jakékoliv záležitosti týkající se právní problematiky využívali nově
zřízenou e-mailovou adresu pravnik@faf.cuni.cz.
o Právníkům to umožní lépe a flexibilně reagovat na potřeby zaměstnanců fakulty – oba
pracují na částečný úvazek a v různých dnech v týdnu.


Nákup nového vozidla
o Byla připravena žádost o udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
v rámci UK, dle OR 27/2016. Důvodem je zejména nutnost operativního pořízení
vozidla, kdy v opačném případě fakultě vznikají vysoké náklady spojené zejména
s půjčováním náhradního vozidla, s úhradou vícenákladů v případě překročení
nastaveného limitu kilometrovného u plateb operativního leasigu druhého vozidla,
s administrací veřejné zakázky apod.
o V případě,

že

žádosti

bude

vyhověno,

bude

vozidlo

nakoupeno

přímo

od autorizovaného prodejce.


Stav nákupu pozemků v Zámostí
o Na Ministerstvu financí ČR se projednává schvalovací doložka kupní smlouvy
na pozemky v Zámostí. Schvalování se komplikuje, protože v současné době na MF ČR
není dořešena metodika o doložení nepotřebnosti majetku. V současné době je
pozastavena činnost veškerých prodejů na UZSVM.
o Dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být proveden vklad pozemků
v Zámostí do katastru nemovitostí pro Univerzitu Karlovu do 31. 12. 2018.
Termín proplacení kupní ceny z dotace je do 30. 6. 2019.
o Aby byla splněna podmínka dotace, tj. provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí do 31. 12. 2018, je nutné dodržet tyto termíny:





do 30. 11. 2018 - schválení kupní smlouvy včetně schvalovací doložky,



do 7. 12. 2018 - zaplacení 10% kupní ceny fakultou na základě výzvy UZSVM,



do 10. 12. 2018 - podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (podává UZSVM).

Fondové hospodaření – dopis p. rektora
o V návaznosti na dopis p. rektora ze dne 1. 11. 2018 (UKRUK/150053/2018) byl
připraven aktuální stav fondů a výhled k 31. 12. 2018.

13

o K 31. 12. 2018 se předpokládá zůstatek na fondech fakulty 64 mil. Kč. Z toho cca
40 mil. Kč je evidována částka poskytnutá jako půjčka UK pro program MEPHARED 2.
o Finance dílčích fondů budou průběžně čerpány v souladu s jejich účelem. Fond
provozních prostředků je tvořen v posledních dvou letech ze zůstatku nedočerpaných
finančních prostředků příspěvku jako budoucí rezerva pro zajištění plynulého
financování přípravné fáze programu MEPHARED 2 a pro případné dodatečně
kvantifikované nezpůsobilé výdaje projektů OP VVV.


Postup při výjezdu na zahraniční služební cestu
o Zpracován postup (metodika) při výjezdu zaměstnanců na zahraniční služební cestu nyní ve fázi připomínkování. Po té bude zapracováno do dokumentu k oběhu dokladů.



Závazné účetní termíny do konce r. 2018:
o Objednávky vystavit nejpozději do 30. 11. 2018.
o Předání dokladů ke zpracování a k proplacení na EO – nejpozději v týdnu od 17. 12.
2018. V tomto týdnu bude pokladna otevřená od pondělí 17. 12. do čtvrtka 20. 12.
2018.
o Proplacení dokladů, na kterých bude uveden datum uskutečnění zdanitelného plnění
do 31. 12. 2018, musí být uskutečněno v r. 2018, bez ohledu na datum úhrady.
Poslední možnost platby bankovním převodem proběhne ve čtvrtek 27. 12. 2018.
Netýká se projektů OP VVV.



Děkanské volno
o Děkan fakulty z důvodu provozních překážek vyhlašuje na 31. 12. 2018 děkanské
volno.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

