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ZÁPIS
č. 20/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 10. prosince 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, doc. Roh, Ing. Vlčková, prof. Wsól,
prof. Pour, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, prof. Zimčík, prof. Vlček, dr. Siatka,
doc. Duintjer Tebbens,

Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar,

Mgr. Handlová,

Ing. Mikešová, Mgr. Picková,
Hosté: doc. Dohnal, Mgr. Matouš, pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing.
Polanský, RNDr. Koula, Ing. Hubáček, pí Jeřábková, pí Opltová

Omluveni:
prof. Doležal, Mgr. Valášková, Ing. Chlebková, pí Voříšková

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


Podmínky pro podání žádosti o udělení stipendia za sportovní výsledky, dosažené během
roku 2018 (čl. 9, odst. 1 Stipendijního řádu UK a čl. 5 odst. 1 d) Pravidel pro přiznání
stipendií na FaF v HK – stipendium v případě zvláštního zřetele hodném). Podmínky
pro možnost podání žádosti o udělení stipendia jsou:
o Žadatel je studentem magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského
studia a v kalendářním roce 2018 dosáhl vynikajících sportovních výsledků na úrovni
celostátní (např. České akademické hry), případně mezinárodní.
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o Žadatel v době, kdy dosáhl tyto vynikající sportovní výsledky, byl studentem naší
fakulty.
o Žadatel v době, kdy podává žádost o udělení stipendia za vynikající sportovní výsledky,
je studentem fakulty.
o Termín pro podání žádosti je do 31. 1. 2019.
Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená ve složení
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška a Mgr. Iveta Szakošová.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Návrh podmínek pro přiznání stipendií za vynikající výsledky, které byly dosaženy
v akademickém roce 2017/2018, byly předány Akademickému senátu fakulty dne
5. 12. 2018.



Schůzky prof. Štauda, pí Shejbalové, dr. Kouly a Mgr. Kučerové se zástupci Akademického
senátu fakulty, jejíž náplň byla uvedena v zápisu z minulého kolegia děkana, se
za Akademický senát fakulty spolu účastnila i Eliška Voříšková. Schůzka se konala dne 21.
11. 2018 v zasedací místnosti děkanátu.



Semináře „Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením“, který se konal
28. a 30. listopadu 2018 v Zelené posluchárně UK se účastnila PhDr. Zděnka Kudláčková,
Ph.D. (kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami) a Mgr. Iveta Szakošová.

Studium v anglickém jazyce – samoplátci


Dne 29.11 proběhlo setkání proděkana prof. Nachtigala se samoplátci prvního úseku
studia ohledně studijních pravidel a kreditů. Studenti diskutovali své zkušenosti se
současnou s výukou.



Proběhlo jednání s potenciální agenturou, K.M Trading Company – oficiální vládní
agentura Angoly a České republiky, která by zprostředkovávala nové samoplátce z Angoly.



Byla podepsána smlouva o získávání samoplátců z Iráku (irácký Kurdistán) díky agentuře
Galiawa Group.



Byly aktualizovány stránky naší fakulty, kde se studující v AJ vyjadřují ke studiu na naší
fakultě. Odkazy jsou uvedeny níže:
o https://www.faf.cuni.cz/Study/
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o https://www.faf.cuni.cz/Study/Undergraduate/Pharmacy/
o https://www.faf.cuni.cz/Admission/
o https://www.faf.cuni.cz/Admission/What-our-students-say/

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


Věda a výzkum
o Návrh na jmenování doc. Roha fakultním koordinátorem hodnocení vědních oborů na
Univerzitě Karlově a Mgr. Dršatovou zástupkyní.



Transfer technologií
o Zájem fakulty o vytvořený vynález: „Substituovaný 1,2,4-oxadiazol, jeho použití
a farmaceutický přípravek ho obsahující“ (původci: doc. Roh, dr. Karabanovich,
prof. Pávek a prof. Hrabálek), čímž se stává jeho majitelem.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Rada pro vnitřní hodnocení dne 28. 11. 2018 udělila oprávnění na 10 let uskutečňovat
doktorské studijní programy Bioanalytické metody a Klinická a sociální farmacie.



Věda a výzkum
o Informaci Opatření rektora č. 44/2018 Strategie hodnocení tvůrčí činnosti.
o Výzvu k nominacím odborníků do oborových hodnotících panelů a návrh referenčních
pracovišť v rámci nového hodnocení tvůrčí činnosti na UK s termínem do 31. 12. 2018.



Granty a projekty
o FaF UK získala v rámci soutěže GA ČR na roky 2019-2021 celkem 1 nový standardní
grant (prof. Pávek) a u 2 nových mezinárodních grantů, schválených GA ČR, se čeká
na vyjádření DFG (doc. Duintjer Tebbens a prof. Vávrová), na řešení 1 standardního
grantu se FaF UK podílí (prof. Vávrová, VŠCHT Praha), vše v celkové předpokládané
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výši 8,375 mil. Kč na rok 2019. Vzhledem k 11 podaným žádostem o grant se jedná
o úspěšnost více než 36 %.
o Vyhlášení 10. kola soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2019.
Termín pro podání návrhů nových projektů na Vědecké oddělení byl stanoven
do dne 16. 1. 2019.
o Řešitelům projektů Specifického vysokoškolského výzkumu 2018 budou začátkem
ledna zaslány podklady včetně informací a formulářů k psaní průběžných zpráv.
Zprávy řešitelé dodají na Vědecké oddělení do 16. 1. 2019 v písemné i elektronické
podobě.
o Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv projektů GA ČR a AZV ČR za rok
2018: dílčí zprávy za rok 2018 je nutné podat agentuře nejpozději do 15. 1. 2019,
závěrečné zprávy za rok 2018 nejpozději do 31. ledna 2019. Termín pro dodání zpráv
na Vědecké oddělení ke kontrole je pro dílčí zprávy do 12. 1. 2019 (bez finálního
čerpání rozpočtu lze dodat zprávy k předběžné kontrole dříve) a pro závěrečné zprávy
do 23. 1. 2019.
o Informaci o podpoře MŠMT projektů AKTION – projektů spolupráce českých
a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019, zveřejněnou
na fakultním intranetu.


Soutěže
o Informaci o vyhlášení Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci, zveřejněnou
na fakultním intranetu. Termín pro podání návrhu na Vědecké oddělení je
do 18. 12. 2018, uzávěrka návrhů je 11. 1. 2019.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


ZENTIVA – Firma Zentiva potvrdila dar na vědu a vzdělávání ve výši 400 000,- Kč.



Den otevřených dveří proběhne 12. 12. 2018 od 9 hodin.
o Vedoucí kateder nejpozději do 11. 12. 2018 nahlásí prof. Doležalovi prostory /
místnosti / laboratoře, kde bude probíhat představení katedry.
o Fotodokumentaci akce zajistí paní Jeřábková.



12. 12. 2018 se uskuteční setkání proděkana VMV se studenty, kteří budou propagovat
studium FaF UK na svých „domovských“ středních školách; schůzku organizuje Spolek
studentů farmacie.



Dne 6. 12. 2018 se v Karolinu konala oslava 100 let SÚKL. Naši fakultu zastupoval děkan,
prof. Tomáš Šimůnek.



Dne 10. 12. 2018 se koná zasedání Vědecké rady Ministra zdravotnictví – zúčastní se prof.
Doležal.



Během listopadu proběhly volby nového výboru České farmaceutické společnosti ČLS
JEP, z.s. Předsedou výboru na další čtyřleté období byl zvolen prof. M. Doležal,
z akademických pracovníků fakulty jsou dále staronovými členy výboru PharmDr. Josef
Malý, Ph.D., (vědecký sekretář), prof. Jiří Vlček, novými členy se stali Dr. Jan Babica
a Dr. Daniela Fialová.



30. 11. 2018 se uskutečnila další schůzka pracovní skupiny k zajištění oslav 50. výročí
založení fakulty.



Byl vybrán přednášející na Den Zentivy, 20. nebo 27. 3. 2019, Eduard Stehlík, vojenský
historik.



Pozvánka na vánoční koncert – 13. 12. 2018 od 19:00.



Byly zajištěny a na katedry rozděleny novoročenky.
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Oblast mezinárodních vztahů:


Fond Mobility – Za naši fakultu bylo podáno celkem 9 žádostí v celkové výši
662 343,- Kč. Schváleny byly čtyři žádosti v celkové výši 188 500,- Kč. Z rektorátu byl tak
nízký počet schválených žádostí odůvodněn tím, že v tomto kole nebyla prioritou mobilita
akademických pracovníků.



Fond Internacionalizace Ukazatel D – celá přidělená částka pro rok 2018 – tj. 463 000,- Kč
byla vyčerpaná. Zájemci o příspěvek z fondu Ukazatele D pro rok 2019 mohou podávat
své žádosti od ledna 2019. Rozhodnutí o schválení bude sděleno nejdříve v dubnu 2019,
po převedení finančního příspěvku z rektorátu. Formulář pro žádost najdou na stránkách
Vědeckého oddělení.



Dne 6. 12. 2018 se v Karolinu konala schůzka proděkanů pro zahraniční styky – naši fakultu
zastupoval prof. Doležal.



Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv do 10 zemí včetně termínů podání
přihlášek byla zveřejněna na intranetu 28. 11. 2018.



Veletrh dotačních příležitostí – informace o konání dne 6. 12. 2018 v Hradci Králové byla
zveřejněna na intranetu 29. 11. 2018.



Dodatečná nabídka stipendijních pobytů na letní semestr 2018/2019 v rámci
meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami byla na intranetu zveřejněna
3. 12. 2018.



Články na web:
o PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. získal cenu Josefa Hlávky pro rok 2018. Zveřejněno
3. 12. 2018.
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Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mephared 2
o ERDF projekt (stavba)


Dne 30. 11. 2018 proběhlo společné jednání UK s FNHK. Byly řešeny možné
způsoby napojení budoucího kampusu. UK a FNHK se shodly, že je nezbytné
severní a jižní silnici nechat co nejvíce k dispozici FNHK. Z tohoto důvodu podpoří
FNHK zájem UK vybudovat pro Kampus samostatný sjezd z ulice Zborovská. Dne
14. 12. proběhne navazující jednání UK a FNHK. Diskutována budou především
vhodná funkční propojení areálu FNHK a UK.



Dne 4. 12. proběhlo jednání na městě s hlavním architektem města Hradec
Králové. Z jednání vyplynulo, že pro řešené území vznikne během roku 2019
územní studie, která bude následně zaregistrována, a tedy bude závazná.
Projekční práce Mephared 2 však být zastaveny nemohou, proto bude během roku
2019 probíhat intenzivní spolupráce našich projektantů s městem, aby náš
investiční záměr reflektoval požadavky této budoucí studie.



DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o DSP: Po vydání rozhodnutí o udělení (prodloužení) akreditace DSP Farmakognosie
a nutraceutika ze strany RUK bude v roce 2019 zahájena jeho propagace. DSP
Farmakognosie a nutraceutika bude otevřen již pro rok 2019/2020.
o MOLABI-PL: S MŠMT řešeno podání žádosti o změnu týkající se využití úspor na nákup
dodatečného investičního a neinvestičního vybavení.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V projektu není obsazena poslední pozice 3-FAF-KFT1. Na pozici bude vyhlášeno nové
výběrové řízení.
o Pro výzkumné pracovníky projektu byly ze strany personálního a mzdového oddělení
vypočteny náhrady ušlé mzdy za neplacené volno. Na základě této skutečnosti se tyto
náhrady budou převádět z rozpočtu FaF do rozpočtu příslušné katedry.
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STARSS – OP VVV
o Ukončení vypsaných VŘ na pozice FaF 12 a FaF 14. Nástup Mgr. Kholová
a Mgr. Fikarová k 1. 1. 2019.
o VZ na catering – vyhlášena 3. 12. 2018 – na 2 roky pro všechny projekty, otevírání
obálek 17. 12. 2018.



EFSA-CDN – OP VVV
o Probíhá pozvání strategických partnerů na PGS konferenci ke dni 23. – 24. 1. 2019.
o DNS na dodávku chemikálií, laboratorního materiálu a laboratorních přístrojů je
ve fázi hodnocení nabídek. Jedná se o 27 dílčích částí, resp. kupních smluv.
o Probíhají VZ na pořízení klíčových vědeckovýzkumných přístrojů.
o Odeslána objednávka na farmaceutické stojatky, jakož součást propagačních
předmětů fakulty.
o V přípravě je VZ na rámcovou smlouvu na propagační předměty vč. technických
specifikací dílčích položek – pro více projektů.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o V přípravě žádost o změnu – rozdělení úspor. Z ušetřených finančních prostředků
budou realizovány drobné stavební akce + pořízení mobiliářů a laboratorního nábytku.



InoMed – ITI – OP VVV
o V týdnu od 10. 12. - 14. 12. 2018 by měly být zveřejněny finální výsledky.
o Plánované zahájení projektu 1. 1. 2019.
o Garantem projektu je prof. Wsól, projektovým manažerem Ing. Maur.



DS Fafík II. – OP Z
o Ukončení hlavního pracovního poměru ze strany vedoucí samostatného střediska
Mgr. Pickové ke dni 31. 1. 2019.



ESF – OP VVV
o Přesný termín zahájení kontroly na místě bude upřesněn, předpoklad 01-02/2019.



Mezinárodní kreditová mobilita (ICM) – Erasmus+
o Partneři z Brazílie a Austrálie očekávají zaslání interinstitucionální dohody, jejíž revize
probíhá s RUK.
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o Probíhá příprava projektu do výzvy 2019; byla oslovena pracoviště, jež projevila
o projekt zájem.
o Předpokládaný termín odevzdání první verze projektu na RUK je 2. 1. 2019.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Ostatní
o Pravidla pro vyplácení odměn za výuku a administraci přípravného kurzu pro zájemce
o studium na FaF UK; výuka probíhá vždy v sobotu:
přednášky
prezentace + administrativní zajištění

učitel
THP

600,- Kč/hod
200,- Kč/hod

K odměně náleží příplatek za práci v sobotu a neděli (příplatek bude proplacen
na základě předloženého výkazu práce).


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici pečující osoby dětské skupiny – DPP.
o Výběrové řízení na pozici interní auditor/ka se uskuteční dne 3. 1. 2019 v 14:00 hod
ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
Komise výběrového řízení:
VŘ - pozice
Interní
auditor/ka

předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

Ing. Lenka
Vlčková

RNDr. Václav
Koula

Ing. Ladislav
Rudišar

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


Změny Opatření děkana Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na FaF UK v Hradci Králové
o Zrušení vybírání poplatku za „malé nostrifikace“ (poplatek za úkony spojené
s posouzením v zahraničí absolvovaného vzdělání s ohledem na splnění podmínky
pro přijetí ke studiu) v čl. 1 odst. 2.
o Doplnění poplatkového opatření v ustanovení čl. 2 odst. 2, kterým se zakotví možnost
studenta zažádat o vrácení části poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky
a s konáním rigorózní zkoušky.
o Technická úprava v poznámce pod čarou č. 2. Z poznámky byla odstraněna přesná
částka poplatku za studium v cizím jazyce. Kolegium děkana schválilo změnu poplatku
za doktorské studium v cizím jazyce z původních 2.000,- Kč na 0,- Kč. Pro platnost
a účinnost této změny je ještě potřeba jejího schválení Akademickým senátem UK.



Návrh snížení režie z příjmů konference FA&CE 2018
o Snížení režie z příjmů na konferenci FA&CE 2018 (Flow Analysis & Capillary
Electrophoresis), která proběhla ve dnech 25. - 27. června 2018, ze standardních 20 %
na 10 %.
o Jedná se o aktivitu v zájmu FaF, její zviditelnění a internacionalizaci. Zároveň se jedná
o zájem Univerzity Karlovy – spolupráce se strategickým partnerem UK (Jagellonská
Univerzita v Krakově).



Svěření pozemků u posluchárny C do správy FaF
o Nákup pozemků u posluchárny C byl zrealizován a pozemky jsou ve vlastnictví
Univerzity Karlovy.
o Předkládám žádost o svěření pozemků p.č. st. 1943, p.č. 200/22, p.č. 200/24 v k.ú.
Hradec Králové do správy FaF.



Úprava místností č. 2037, 2451, 2461
o Žádost vedoucího katedry prof. Štauda o úpravu místností pro potřeby nově přijatých
PGS.
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o Celkové náklady činí dle nabídek 45 tis. Kč vč. DPH. Katedra a fakulta se budou podílet
na nákladech 50%.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Změna úrovně minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2019
o V souladu s novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb. O minimálně mzdě, nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a výši příplatku
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje
minimální mzda ze současných 12 200 Kč na 13 350 Kč. Společně s touto změnou
dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací.
o V jednotlivých případech bude tedy od 1. 1. 2019 upraveno tak, aby celková mzda
při plném úvazku byla v souladu s nařízením vlády o minimální/zaručené mzdě.



Závěr z jednání Škodní komise
o Dne 19. 11. 2018 proběhlo na základě Závěru inventarizační komise v souvislosti
s provedením mimořádné inventarizace majetku dětské skupiny „Fafík” jednání
Škodní komise.
o Škodní komise neshledala žádnou majetkovou škodu na majetku fakulty, veškerý
majetek, který je evidován pod DS Fafík, byl dohledán. Případná pochybení
v nehospodárném nakládání s fakultním majetkem či nedodržení povinností
zaměstnance včetně domnělého nevyužití pořízených předmětů v DS Fafík patří
do kompetence přímého nadřízeného. Komise navrhuje děkanovi fakulty, aby všichni
zaměstnanci fakulty byli upozorněni na dodržování povinnosti dodržování fakultních
předpisů vyplývajících zejména ze škodního řádu.



Jednání na téma GDPR na RUK
o Dne 30. 11. 2018 se JUDr. Župčanová jako kontaktní osoba pro oblast ochrany
osobních údajů za FaF zúčastnila setkání kontaktních osob fakult UK s Pověřencem
pro ochranu osobních údajů na UK a jeho GDPR týmem. Důležité nové zprávy
z jednání:


Školení pro zaměstnance: připravuje se e-learning, zatím následující představa:
v lednu pilotní testování, pravděpodobně Moodle, bude se týkat všech
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zaměstnanců, výstupem bude elektronický certifikát, který se uloží na PaM do
elektronické osobní složky zaměstnance ve spisové službě.


Změna v obsluze databáze agend – mění způsob aktualizace registru činností,
tj. přehled všech činností na fakultě, ve kterých dochází ke zpracování osobních
údajů, a odpovědných osob za ně. Nově budeme mít přístup do webové databáze
a úpravy za naši fakultu budeme provádět sami (dosud se aktualizovaná informace
zasílala emailem na pověřence). Přístupy k nahlížení a editaci obdrží kontaktní
osoby během prosince.



Schůzka na LFHK k evidenci pracovní doby
o Dne 3. 12. 2019 se na LFHK uskutečnila společná schůzka FaF a LFHK věnovaná
koordinaci postupu v oblasti evidence pracovní doby.
o Tématem byla spolupráce a koordinace jak v oblasti tvorby vnitřních předpisů
pro evidenci pracovní doby, tak v oblasti implementace aplikace AKTION, která byla
zvolena pro praktické vedení evidence.
o Byl dohodnut i společný postup v rámci porady tajemníků UK pro prosazení
jednotného celouniverzitního řešení.



Verso aplikace cestovní příkazy
o Od začátku listopadu probíhá praktická implementace a pilotní ověřování nasazení
aplikace cestovní příkazy, která bude umožňovat podávat online podávání žádostí
o schválení cestovního příkazu a jeho schvalování vedoucím pracovišť a odpovědných
osob finančních zdrojů – před cestou i po cestě a jejich následnou likvidací v iFIS.
o Dořešují se problémy s propojením aplikace iFIS v ostatních oblastech probíhá pilotní
nasazování úspěšně.
o Předpokládáme od ledna 2019 ostré nasazení na děkanátu. Postupně vyškolení
sekretářek a dalších osob na katedrách/pracovištích.
o Zatím jde o tuzemské cestovní příkazy, následovat budou příkazy zahraniční.



Verso Likvidační listy
o V návaznosti na aplikaci Verso Žádanky bude zprovozněna navazující aplikace Verso
Likvidační listy (LL). Tato aplikace umožní kompletní vyřizování faktur včetně online
schvalování, dodatečné úpravy finančních zdrojů, řešení salda, apod.
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o Dne 29. 11. 2018 FaF proběhla předimplementační analýza modulu LL, na které byly
ve spolupráci se zástupci společnosti DERS detailně diskutovány a dohodnuty
požadavky fakulty na nastavení online procesů.
o Předběžný termín nasazení aplikace LL je konec února 2019.


Cvičný požární poplach
o Dne 23. 11. 2017 se uskutečnil na budovách Jih a Sever cvičný požární poplach.
Poplach byl vyhlášen domácím rozhlasem. Evakuace zaměstnanců a studentů z budov
Jih a Sever proběhla bez problémů.



Prohlídka BOZP a PO
o Pravidelná prohlídka BOZP a PO na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové proběhla dne 27. 11. 2018.
o Přehled zjištěných závad:


Na budově JIH doplnit chybějící označení na dveře výtahů v 6. NP a 7. NP cedulku
„Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.



Doplnit označení uzávěrů plynu na 5. NP a 6. NP, které byly odstraněny při natírání
vestavných skříní.



Na budově JIH a SEVER doplnit chybějící cedulky „Východ“.

o Nápravu zajistí pracovníci IPTO.
o Uložené úkoly a opatření na nadcházející období:


Zpracovat plán revizí technického zařízení na rok 2019.



Zpracovat plán školení zaměstnanců na rok 2019.



Na všech katedrách provést kontrolu volného přístupu k uzávěrům plynu a vody
umístěných ve vestavných skříních na chodbách a uložený materiál v těchto
skříních odstranit.



Nákup nového vozidla
o Fakultě na základě udělené výjimky dle OR č. 27/2016 (nezaviněná havárie a totální
škoda na vozidle Toyota Avensis) byl kvestorkou UK schválen přímý nákup skladového
vozu Škoda Superb od autorizovaného prodejce.
o K převzetí vozidla došlo dne 30. 11. 2018.
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Revitalizace fasády Jižní budovy
o Byly připraveny návrhy variantního řešení. Po ověření možností financování bude
v r. 2019 provedena oprava a nátěr celé fasády (jih, východ a západ). Odhad
předpokládaných nákladů činí 1 700 tis. Kč vč. DPH.



Stav příspěvku ukazatel A a K
o Rektorát UK zaslal příspěvek na prosinec spolu s uvolněnou rezervou 10 %
a dodatečným příspěvkem. Fakulta má nyní na účtu příspěvek ve výši 100 %.



Interní audit k projektu Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
o Byla předána zpráva z Interního auditu k Projektu Výukové a výzkumné centrum
Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED I), reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0152
za období 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018.



Náklady za porušení rozpočtové kázně a penále z prodlení – plynovodní přípojka –
MEPHARED
o Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil odvody a penále za porušení rozpočtové
kázně ve věci výstavby a následného prodeje plynovodní přípojky v době udržitelnosti
projektu MEPHARED I v celkové výši 433 tis. Kč.
o Na uvedených nákladech se podílí LF HK a FaF UK rovným dílem. Zároveň část nákladů
byla pokryta výnosem z prodeje této přípojky a to ve výši 180 tis. Kč.

Upozornění na dodržování předpisů fakulty, konkrétně škodní řád, nahlašování škody
Vzhledem k některým konkrétním případům vzniku škod na fakultě, připomíná děkan fakulty
všem zaměstnancům a studentům jejich ohlašovací povinnost, která vyplývá ze Škodního řádu
(opatření děkana č. 2/2016). Podle tohoto předpisu je zaměstnanec povinen bezodkladně
oznámit svému přímo nadřízenému vznik jakékoliv škody, kterou způsobil, či o níž se dozví,
nejpozději však do 15 dnů od vzniku škody nebo ode dne, kdy se o ní dozvěděl. Stejnou
povinnost má také student, který je povinen oznámit vznik škody vyučujícímu nebo na studijní
oddělení fakulty. Případné zanedbání oznamovací povinnosti je u zaměstnance považováno za
závažné porušení povinností vyplývajících z příslušných ustanovení Zákoníku práce. Nadřízení
zaměstnanci jsou po přijetí oznámení škody povinni zajistit vyhotovení záznamu o škodě
s náležitostmi podle Škodního řádu, a ten následně předat paní tajemnici k dalšímu řešení.
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Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

