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ZÁPIS
č. 2/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 21. ledna 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, prof. Vlček, dr. Siatka,
Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Mgr. Handlová, Ing. Mikešová, Mgr. Picková,
Ing. Chlebková, Mgr. Valášková, PhDr. Kudláčková, Ing. Kubíček, PharmDr. Špulák
Hosté: pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, pí Dvořáková, Ing. Polanský, Ing. Hubáček,
RNDr. Koula, pí Jeřábková, pí Opltová

Omluveni:
doc. Duintjer Tebbens, pí Voříšková

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


Období konání SZZK v magisterském studijním programu Farmacie pro ak. rok 2018/2019
od 27. 5. 2019 do 31. 5. 2019 a od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019.



Období konání SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu
Zdravotnická bioanalytika rok 2018/2019 od 27. 5. 2019 do 31. 5. 2019 a od 10. 6. 2019
do 14. 6. 2019.



Období pro obhajoby bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2018/2019
od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019.

2



Rektorovi Univerzity Karlovy je postoupeno odvolání studentky 2. úseku FAR proti
rozhodnutí děkana čj. UKFaF/150238/2018-3, které se týká ukončení studia z důvodu
nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního a zkušebního řádu – nesplnění podmínek
pro postup do dalšího úseku studia. Důvody, které jsou uvedeny v odvolání, nejsou
takové, aby děkan své rozhodnutí změnil. Spis se svým stanoviskem rektorovi Univerzity
Karlovy k dalšímu řízení (čl. 15 odst. 10 a čl. 11 Studijního a zkušebního řádu UK).



Návrh na jmenování PharmDr. Andreje Kováčika, Ph.D. členem komise pro rigorózní řízení
v oboru Farmaceutická technologie a jeho předání na nejbližší zasedání Vědecké rady
fakulty. Žádost byla předložena předsedou rigorózní komise doc. RNDr. Milanem
Dittrichem, CSc., a odsouhlasena vedoucí Katedry farmaceutické technologie
doc. PharmDr. Zdeňkou Šklubalovou, Ph.D.



Organizační a personální zajištění Základního zimního kurzu 2019, předložené vedoucím
Katedry tělesné výchovy Mgr. Jiřím Bezouškou. Termín konání 12. 2. až 18. 2. 2019, místo
konání Rakouské Alpy, oblast Mölltal.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


V termínech konání přijímacích zkoušek do bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studia pro ak.r.2019/2020, tj. ve dnech od 8. 6. 2019 až 12. 6. 2019 (řádné
termíny) a dne 19. 6. 2019 (náhradní termín), budou kladně vyřizovány žádosti o dovolené
a služební cesty zaměstnanců (vysokoškoláků i středoškoláků a PGS studentů) pouze
výjimečně a ze závažných důvodů. K případným žádostem je nutno vždy připojit vyjádření
vedoucího katedry.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Požadavek vedoucího Oddělení repozitářů, digitalizace a depozitáře Ústřední knihovny
Univerzity Karlovy Ing. Jakuba Řiháka o dočasné vyjmutí z nezveřejnění diplomové práce
absolventky magisterského studijního programu Farmacie, která řádně ukončila studium
v akademickém roce 2017/2018. Žádost byla vedoucí práce zamítnuta a nebylo povoleno,
aby byla kopie diplomové práce v ochranné lhůtě poskytnuta třetím osobám.



Rozpis rezervovaných termínů promocí bakalářského, magisterského, navazujícího
magisterského studia a rigorózního řízení pro akademický rok 2018/2019. Tyto termíny
budou upraveny v návaznosti na vývoj počtu absolventů jednotlivých druhů studia
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a avizované informace o projednávaném navýšení limitů minimálních počtů studentů
na jednu promoci:
23. 05. 2019 (Čt)
02. 07. 2019 (Út)



10:30 hod.
12:00 hod.
09:00 hod.
10:30 hod.
12:00 hod.
13:30 hod.
15:00 hod.

promoce rigorózní
promoce rigorózní
promoce Bc./Mgr.
promoce Mgr.
promoce Mgr.
promoce Mgr.
promoce Mgr.

Termíny promocí bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského studia, které
budou využity pouze v případě, že by se absolventi nevešli do výše uvedených termínů:
01. 07. 2019 (Po)



09:00 hod.
10:30 hod.
12:00 hod.

promoce Bc.
promoce Bc.
promoce Mgr.

Informaci proděkana prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D., k dalšímu využití výsledků
hodnocení výuky studenty.



Dne 9. 1. 2019 se od 17:30 hodin v Aule KAMPUSU konala schůzka, která navázala
na „Úvod do studia“ pro

studenty 1. úseku

studia za

účasti proděkanů

prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D., doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., a pí Vlasty
Shejbalové. Studentům byly opakovaně vysvětleny podmínky postupu v kreditním
systému studia a měli prostor pro dotazy k nejasnostem ohledně organizace studia,
udělování zápočtů, systému zkoušek, případně k podmínkám individuálního studijního
plánu, spočívajícího v rozložení následujícího úseku studia.


Uchazečce rigorózního řízení, které nebyla uznána diplomová práce jako rigorózní a
která podala žádost o ukončení rigorózního řízení, bude vrácena v souladu s čl. 2 odst. 2
Opatření děkana č. 1/2019 částka ve výši 4.500,-- Kč, tj. uhrazený poplatek za úkony
spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (s čl. 2 odst. 1 OR č. 1/2019 a
přílohy č. 1 tohoto opatření), snížený o 2.000,-- Kč.
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Studium v anglickém jazyce – samoplátci
Kolegium děkana bere na vědomí:


Vyučující i studenti byli upozorněni na to, že nelze dodatečně zapsat předmět do SISu,
který studenti neměli zapsán, ale přesto výuku navštěvovali. Studenti obdrželi email
o povinnosti navštěvovat výuku u pouze zapsaných předmětů. Vyučující byli vyzváni, aby
tento fakt kontrolovali.



Vedení fakulty jednalo se zástupci Metropolitan College Athens o možnosti přesunu
současné výuky na MBS College na Krétě do Atén. Zástupci Metropolitan College byli
seznámeni s požadavky FaF, a pokud se vyjádří, že mají zájem o spolupráci, vedení fakulty
představí detaily této spolupráce akademické obci, senátu FaF a Vědecké radě FaF před
zahájením případné akreditace. Výuka na Metropolitan College by byla zahájena nejdříve
od akademického roku 2020/2021. Metropolitan College je největší řecká soukromá
College, která má 4 kampusy, více než 5000 tisíc studentů a přes 50 studijních programů.
V případě zájmu by zástupci Metropolitan College přijeli osobně představit projekt přímo
členům akademické obce do HK.



Odpověď na dopis rektora UK č. j. UKRUK/6367/2019 ze dne 14. ledna 2019 ve věci
poplatků za studium magisterského studijního programu Farmacie a navazujícího
magisterského programu Farmaceutické vědy v anglickém jazyce:
o Školné pro samoplátce v magisterském studijním programu Farmacie pro akademický
rok 2020/2021 se měnit nebude a zůstane ve výši 7600,- EUR/akademický rok.
o Úlevy na poplatcích pro samoplátce na akademický rok 2019/2020 zůstávají beze
změny.
o Školné

pro

nový

navazující

magisterský

studijní

program

pro samoplátce Pharmaceutical Sciences (v současné době v akreditačním řízení) je
7600,- EUR/akademický rok.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Návrh kurzů měkkých dovedností pro doktorandy, jejichž realizaci oddělením
doktorského studia RUK bychom uvítali v Hradci Králové.
Konkrétně se jedná o následující kurzy, pořádané IPSC:


Úvod do psaní akademických textů v angličtině



Time management



Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení

Uvítali bychom rovněž organizaci nových seminářů na témata:





Práce s databázemi



Práce s citacemi a citačními aplikacemi



Úvod do psaní odborných publikací v angličtině

Věda a výzkum
o Návrh na jmenování doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., fakultním zástupcem
do Implementačního týmu Strategie internacionalizace UK 2018-2021.



Soutěže
o Předběžný návrh na jmenování prof. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D., koordinátorem
Ceny Sanofi za farmacii, jejíž vyhlášení pro rok 2019 se očekává. Od příštího roku se
předpokládá jmenování prof. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informaci o Mentoringovém programu pro doktorské studenty, pořádaném CERGE
od ledna do března 2019 v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka
přihlášek je 18. 1. 2019.



Věda a výzkum
o Informaci o schválení Strategie internacionalizace UK 2018-2021.
o Informace o spuštění nové verze IS VaVaI, nově zaveden nadstavbový analytický
a grafický modul Analýza výsledků (ANV), analýza veřejných vysokých škol a analýza
výzkumných organizací.
o Informaci o setkání mladých vědců do 35 let XIX. Interdisciplinary meeting of young
life sciences, konaném ve dnech 20. - 23. 5. 2019 v Hotelu Devět Skal – Milovy,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019.
o Informaci o vyhlášení výzvy Centra strategických partnerství CENTRAL pro podporu
multilaterální spolupráce primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého
dorostu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 11. 2. 2019,
termín pro dodání přihlášek na Vědecké oddělení ke kontrole je do 5. 2. 2019.
o Informaci o vyhlášení výzvy kanadského dvouletého programu CIFAR Azrieli Global
Scholars pro post-doktorandy a mladé vědecké pracovníky, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka přihlášek 5. 2. 2019.



Granty a projekty
o FaF UK odeslala datovou schránkou 10 dílčích zpráv standardních projektů GA ČR,
3 dílčí zprávy juniorských projektů GA ČR a na 1 dílčí zprávě standardního projektu GA
ČR se podílí.
o FaF UK odeslala datovou schránkou 1 dílčí zprávu projektu AZV ČR a na 1 dílčí zprávě
projektu AZV ČR se podílí.



Transfer technologií
o Informace o účasti doc. Miletína a dr. Holase (nových technologických skautů na FaF)
na setkání na CPPT UK v rámci projektu Univerzitní inovační síť dne 16. 1. 2019.
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Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Bedřicha Hrozného za významný a originální
tvůrčí počin v roce 2018. Termín zaslání na RUK je do 28. 2. 2019.
o Informaci o vyhlášení soutěže

o Cenu

Jaroslava

Jirsy

za nejlepší

učebnici

nebo skriptum vydané v roce 2018 dle Opatření rektora č. 19/2012. Termín
pro dodání dvou výtisků dr. Kučerové je 1. 2. 2019. Informace byla rozeslána
elektronickou cestou dne 9. 1. 2019.
o Informaci o dalším ročníku L´Oréal Pro ženy ve vědě, určeného nadějným vědkyním
do 40 let, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2019.

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


Příspěvek z Fondu Internacionalizace Ukazatel D.



Plán na uspořádání dvou Dnů otevřených dveří v příštím školním roce.



V LS bude pokračovat deseti tématy Univerzita třetího věku; organizátor dr. Jílek.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání se uskuteční v Praze ve dnech
22. – 24. 1. 2019. FaF budou reprezentovat studenti J. Kunrt a O. Keresteš.



Budou osloveni AP se žádostí o vyplnění stručné tabulky s kontakty na absolventy fakulty,
kteří dosáhli v oboru farmacie, popř. v dalších oblastech (věda, sport, kultura)
významných úspěchů v období 1969-2019 za účelem zlepšení evidence „VIP absolventů“
pro oslavy 50 let fakulty.



Farmaceutická fakulta nominovala na pozici fakultního koordinátora projektu Zkvalitnění
strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV doc. PharmDr. Miloslava
Hronka, Ph.D. Jedná se o projekt zaměřený především na nastavení strategických procesů
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rozvoje univerzity a na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných
na UK.


Doc. Dohnal oslovil vedoucí kateder se žádostí o doplnění personálního obsazení
na pozicích vedoucích kateder za posledních 10 let, dále požádal o aktualizaci
pedagogického a vědeckého zaměření kateder. Získané údaje budou využity pro přípravu
sborníku k 50. výročí založení fakulty.



28. 1. 2019 se bude konat schůzka s jednatelkou firmy Petrof – v souvislosti
s připravovaným slavnostním shromážděním k 50. výročí založení fakulty.



Dne 20. 6. 2019 se v ZLR uskuteční akce:

Vzdělávací program nejen o léčivých

a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF
UK v rámci 50 let výročí Farmaceutické fakulty UK – v rámci této akce proběhne na FaF
Den otevřených dveří pro školy a veřejnost.


Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů – koná se 13. 4. 2019 v Karolinu od 10
do 16 hodin.



Byl zahájen předprodej lístků na Farmaceutický ples – zveřejněno na intranetu
14. 1. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:


Výzva k podávání žádostí o projekty Fondů EHP – zveřejněno na intranetu 8. 1. 2019.



62 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice – zveřejněno na intranetu
15. 1. 2019.



Články na web:
o 50. výročí založení FaF – na webové a Facebookové stránky byl vyvěšen text
připomínající výročí fakulty, stejný text bude zveřejněn také v časopisu Salon republiky
a připravuje se jeho anglická mutace – zveřejněno 17. 1. 2019.
o Nakladatelství Karolinum vydalo knihu prof. Luďka Jahodáře „Rostliny způsobující
otravu“ – zveřejněno 10. 1. 2019.
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Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mephared 2
o Pozemky


7. 1. oficiální dopis z FNHK požadující vybudování propojovacího tubusu mezi LF
a pavilónem chirurgie.



22. 1. jednání na MmHK ohledně postupu směny pozemků – schválení směny bude
předloženo zastupitelstvu 12. 3. 2019.

o Dopravní napojení


9. 1. jednání na Královéhradeckém kraji s p. hejtmanem a náměstkem pro
dopravu.



Dne 5. 2. plánována s projektanty návštěva LF Plzeň – projekt Unimec.

o Financování


RUK zaslal požadavek na vypracování projektových fiší strategických projektů
pro příští programové období v hodnotě nad 1 mld. Kč – bude podkladem
pro MŠMT – termín 28.2. Kontaktní osobou pro jednání s rektorátem je
jmenována Ing. Mikešová.



Finanční limit projektu bude kontrolován dle cen roku 2018 – momentálně je
reálná cena naplánovaného stavebního programu cca 2 mld. Kč.



DSP a MOLABI-PL – OP VVV
o Veřejná zakázka na dodávku UPS je ve fázi hodnocení nabídek.
o Vyhlášena 3 nadlimitní VZ:


Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf
Autopurification System.



Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu
MOLABI-PL I.
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Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu
MOLABI-PL II.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Bylo dokončeno výběrové řízení na pozici 3-FAF-KFCHFA. Vyslaný pracovník
na Cardiovascular Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle
University v Newcastle upon Tyne, Great Britain. Na pozici byl vybrán
PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.



STARSS – OP VVV
o VZ na generátor dusíků, příjem nabídek do 25. 1. 2019.



EFSA-CDN – OP VVV
o Na FaF byl dodán preparativní chromatograf.
o Byla uskutečněna dodávka propagačních předmětů EFSA-CDN.
o Probíhá příprava na PGS konferenci, která se uskuteční dne 23. a 24. 1. 2018 na FaF
UK. Mezi přítomnými budou zahraniční strategičtí partneři, prof. Des Richardson,
University of Sydney, Australia, prof. Marcela Segundo a prof. Conceicao Montenegro,
University of Porto, Portugal, prof. Spas Kolev, School of Chemistry of the University
of Melbourne, Australia, prof. Pavel Kočovský.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Byla vyhlášena VZ na dodávku audio/video pro KTV.



InoMed – ITI – OP VVV
o Zahájena realizace projektu od 1. 1. 2019.
o Probíhají negociace před vydáním právního aktu.
o Od 1. 1. 2019 probíhá nástup pracovníků.



DS Fafík I. – OP Z
o MPSV dne 14. 1. 2019 vyzvalo k dokončení kontroly započaté dne 31. 8. 2017. Kontrola
nebyla dokončena ze strany MPSV z důvodu dlouhodobé nemoci kontrolorky, a
zároveň ukončení pracovního poměru kontrolora.



DS Fafík II. – OP Z
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o Probíhá výběr na pozici Pečující osoba – DPP (zástup za hlavní pečovatelky). DPP bude
uzavřeno s paní Valcovou.
o Smluvní obsazenost zařízení k 1. 2. 2019 je 86 %.


ERDF – OP VVV
o Na MŠMT podána změna týkající se nákupu licencí serverových operačních systémů
databázových systémů SQL, pořízených z uspořených neinvestičních prostředků.



ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Na RUK ke dni 14. 1. 2019 odeslán projektový záměr, aktualizovaný ve Strategickém
plánu rozvoje UK (SPR).
o Dne 15. 1. 2019 odeslána na RUK první pracovní verze rozpočtu, předpokládaná
finanční alokace 3,5 mil. Kč.
o Probíhá konkretizace projektového záměru ve vztahu k aktivitám projektu. V rámci
projektu budou realizovány tyto níže uvedené aktivity:





Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy (SC1, povinně volitelná).



Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb (SC2, povinně volitelná).

ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Na RUK ke dni 14. 1. 2019 odeslán projektový záměr, aktualizovaný ve Strategickém
plánu rozvoje UK (SPR).
o Dne 15. 1. 2019 odeslána na RUK první pracovní verze rozpočtu, předpokládaná
finanční alokace 20 mil. Kč.
o Jednotlivé katedry zaslaly požadavky na přístrojové vybavení.



Institucionální rozvojový plán UK pro roky 2016-2018
o Dne 9. 1. 2019 osloveni řešitelé IP části B (Vnitřní soutěž – Tematický okruh 1) s žádostí
o spolupráci se zpracováním Závěrečné zprávy o plnění stanovených cílů IP pro vnitřní
soutěž v tematickém okruhu za kalendářní rok 2018.



HEPIN II (OP VK) – FaF UK
o Projekt je ve fázi udržitelnosti, aktuálně probíhá poslední 5. rok.
o Dne 7. 1. 2019 proběhla MŠMT na FaF UK kontrola udržitelnosti projektu. Veškeré
podklady byly doloženy.
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CEPIN (OP VK) – LF HK
o Projekt je ve fázi 5ti leté udržitelnosti, příjemce dotace LF HK, partnerem projektu FaF
UK.
o Dne 7. 1. 2019 proběhla MŠMT na LF HK kontrola udržitelnosti projektu. Veškeré
podklady byly ze strany FaF UK na LF HK doloženy.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí Oddělení interního auditu.
o Vypsání výběrového řízení na pozici mzdový/á účetní.
o Na pozici interní auditor/ka byla vybrána Ing. Michaela Zezuláková (DPP).

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


Opatření děkana Tvůrčí volno
o Podle závěrů z minulého kolegia byl návrh opatření předán dne 9. 1. 2019 emailem
k diskusi rozšířenému kolegiu s tím, aby zaslali své případné připomínky právníkům
Správního oddělení, a to do 17. 1. 2019. Správní oddělení neobdrželo žádnou
připomínku.



Úprava místnosti 2446
o Žádost prof. Štauda - akce „Výměna koberce a malby v místnosti 2446“,
spolufinancování z fakultních zdrojů.
o Místnost bude využita pro postgraduální studenty a postdoky.
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o Katedra a fakulta se budou podílet na nákladech 50 %.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků ze dne 16. 1. 2019
o Krajské ředitelství policie ČR představilo prezentaci, která se týkala problematiky
bezpečnosti míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti
násilným útokům (tzv. „soft targets“ čili „měkkých cílů“ - kam patří i VŠ).
o Problematika novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která navazuje na ústavní
změnu o rozšíření kompetencí úřadu. To předpokládá rozšíření možnosti kontrol NKÚ
na právnické a fyzické osoby, kterým jsou poskytovány prostředky z veřejných
rozpočtů. Mezi svátky UK poslala nesouhlasný dopis na ministerstvo.
o Veřejná zakázka „Ekonomický informační systém“ – byla prodloužena lhůta
pro podání nabídek do 18. 1. 2019.
o Veřejná zakázka „Pojišťovací makléř“ – připravují se zadávací podmínky ve spolupráci
s pojišťovacím odborníkem.
o PROGRES – institucionální dotace na r. 2019 – UK předpokládá navýšení o 60 mil. Kč,
rozděleno bude podle stávajících pravidel, připravuje se nová metodika rozdělování
finančních prostředků na vědu v rámci UK.
o Daň z příjmu za rok 2018 – RUK zpracoval novou metodiku – daň z příjmu bude
v r. 2018 účtována přes dohadné položky, v r. 2019 proběhne vyúčtování.



Inventury – průběžná zpráva
o Katedry a ostatní pracoviště předaly v termínu výsledky inventur.
o Následně bude provedena namátková kontrola. Za tímto účelem budou pověření
pracovníci ověřovat správnost předaných průběžných zpráv.



Příprava rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2018/2019
o Na základě požadavků kateder a úprav studijních plánů probíhá zpracování rozvrhu
pro letní semestr ak. roku 2018/2019. Pre-finální verze rozvrhu bude katedrám
zpřístupněna ke kontrole do 28. 1. 2019.



Evidence pracovní doby
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o Dne 16. 1. 2019 proběhlo v rámci setkání tajemníků fakult speciální setkání věnované
aplikacím pro evidenci pracovní doby. Byly prezentovány dvě aplikace, Aktion firmy
EFG a vlastní aplikace vyvíjená UVT RUK nad UK systémem WhoIs.
o Na základě interních informací, dosavadních zkušeností a samotné prezentace se FaF
bude orientovat na rektorátní aplikaci nad WhoIs, počítá se s jejím dalším rozvojem,
aplikace vychází z reálných znalostí akademického prostředí, nevyžaduje žádné
finanční náklady.
o Nyní pilotní provoz pouze pro RUK, od 1. 2. 2019 by podle sdělení RUK k aplikaci mohly
postupně přistupovat i další fakulty.
o FaF má zprovozněno testovací prostředí, po základním seznámení se s obsluhou bude
zaveden pilotní provoz na děkanátu, připraví se praktická metodika pro evidenci
pracovní doby, poté se aplikace nasadí pro celou FaF (s výjimkou pracovníků, kteří
nemají přístup k počítači).


Implementace modulů VERSO Likvidační listy
o Dne 10. 1. 2019 byly se společností DERS uzavřeny smlouvy: Licenční smlouva: Modul
Likvidační listy a Smlouva o dílo: Implementace modulu Likvidační listy. Obě smlouvy
jsou hrazeny z IRP. Již probíhá praktická implementace modulu, předpokládaný termín
dokončení 28. 2. 2019. Modul navazuje na dříve implementované VERSO Žádanky
a umožní elektronizaci oběhu faktur.



Kontrola parkovacích stání fakulty
o Od začátku ledna pracovníci IPTO každý den provádí kontroly vozidel parkujících
na parkovišti fakulty. Majitelé, jejichž vozidla nejsou označeny parkující kartičkou, jsou
informováni o neoprávněném parkování.
o Od 21. 1. 2019 budou majitelé neoprávněně parkujících vozidel informováni, že
při dalším přestupku bude přivolána Městská policie.



Nákup pozemků v Zámostí
o Žádost o uvolnění prostředků na akci „ Nákup pozemků v Zámostí“ poslána na MŠMT.
o Ve lhůtě 60 dní ode dne provedení zápisu vkladu vlastnického práva, tj. do 15. 2. 2019
je fakulta povinna uhradit cenu pozemku dle uzavřené kupní smlouvy.
o Za účelem dodržení termínu splatnosti podmínky k čerpání dotace připouští pravidla
dotace možnost hradit náklady z vlastních prostředků se zpětným proplacením.
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Termíny dalších kolegií děkana:


7. 1. KD



21. 1. KD+RKD



5. 2. (út!) KD



18. 2. KD+RKD



4. 3. KD



18. 3. KD+RKD



1. 4. KD



15. 4. KD+RKD



30. 4. (út!) KD



13. 5. KD+RKD



28. 5. (út!) KD



10. 6. KD+RKD



24. 6. KD



2. 9. KD



16. 9. KD+RKD



30. 9. KD

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

