1

ZÁPIS
č. 03/2019
z jednání kolegia děkana 5. února 2019

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

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


O prominutí poplatku za přihlášku k novému rigoróznímu řízení, která byla podána dne
17. 12. 2018. U původního rigorózního řízení z roku 2013 uchazečka uhradila poplatek dne
5. 3. 2013 ve výši 11.000,-- Kč a tímto dnem bylo rigorózní řízení zahájeno. Nyní požádala
o zpětvzetí přihlášky, podané v roce 2013, a podala přihlášku novou. Vzhledem k tomu,
že poplatek není prominut, tak musí nyní za novou přihlášku uhradit poplatek, který je
stanoven Opatřením děkana č. 1/2019 platným od 2. 1. 2019, resp. Opatřením děkana
č. 9/2017, které bylo platné do 1. 1. 2019.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh na úpravu podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 předložený
proděkany pro studijní záležitosti. Návrh bude projednán na Akademickém senátu fakulty
a poté předložen na Univerzitu Karlovu. Návrh reaguje na demografický vývoj populace
v ČR a také na analýzu studijní úspěšnosti studentů 1. úseku:
o U magisterského studijního programu FARMACIE bude v návrhu upravena možnost
přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky 1) na základě Národních srovnávacích zkoušek
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při získání percentilu rovného nebo vyššího než 75, a 2) na základě dosažení
průměrného prospěchu do 1,30.
o U

bakalářského

studijního

programu

LABORATORNÍ

DIAGNOSTIKA

VE ZDRAVOTNICTVÍ, prezenční forma studia, bude v návrhu upravena možnost přijetí
ke studiu bez přijímací zkoušky 1) na základě Národních srovnávacích zkoušek při
získání percentilu rovného nebo vyššího než 60, a 2) na základě dosažení průměrného
prospěchu do 1,50.
Děkan fakulty stanoví:


Termín setkání vedení fakulty se studenty s vynikajícími studijními výsledky, dosaženými
v akademickém roce 2017/2018 (prospěchový průměr za minulý akademický rok mají
1,00) a se studentkou s příkladnými sportovními výsledky, dosaženými během roku 2018,
se bude konat dne 26. 2. 2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti na děkanátu fakulty.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Výsledky Analýzy studia v závislosti na způsobu přijetí, vyhotovené firmou SCIO na základě
podkladů, předaných fakultou.



Do stanoveného termínu 31. 1. 2019 podala žádost o udělení jednorázového stipendia
za vynikající sportovní výsledky dosažené v roce 2018 jedna studentka. Tuto žádost
posoudí komise ve složení: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška
a Mgr. Iveta Szakošová.



Informace UK ve věci změny velikosti limitů promočních skupin, platným od 1. 1. 2019.
Promoční aula v Profesním domě
Velká aula Karolina

minimální počet 28
minimální počet 32

maximální počet 32
maximální počet 40

o Promoční ceremoniál s nižším než minimálním počtem absolventů se nebude konat.
Výjimkou budou případy posledních promocí v kalendářním období, kdy již nebude
moci být dosaženo ani minimálního počtu promujících. Pokud fakulta nedosáhne
stanoveného

minima, může využít odložení termínu promoce na dobu

po dostatečném naplnění skupiny nebo sloučení absolventů do společné promoce
konané pro absolventy více fakult v souladu s Řádem imatrikulací a promocí Univerzity
Karlovy ze dne 14. 12. 2016, čl. 9, odst. 3. a 4. Výše uvedené změny se týkají zejména
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bakalářských a magisterských promocí. S ohledem na charakter doktorských promocí
se jedná o zachování původního limitu pro již rezervované termíny i do budoucna.


Do 8. 2. 2019 lze na Rektorát Univerzity Karlovy, Odbor pro studium a záležitosti studentů
zaslat připomínky k navrhovanému Opatření rektora „Harmonogram akademického roku
2019/2020“ a „Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021“. Návrh
obou Opatření byl předán i na Vědecké oddělení fakulty.



V návaznosti na jednání rozšířeného kolegia rektora Odbor pro studium a záležitosti
studentů doporučuje, aby u nově přijatých studentů byl zvážen termín stanovení časných
zápisů do studia.



Sdělení Rektorátu UK čj. UKRUK/16853/2019 ze dne 30. 1. 2019 o připravované změně
ve věci rezervace termínů promocí pro příští akademický rok. Systém bude pro fakulty
dostupný od 1. 2. do 10. 2. 2019, od 11. 2. do 13. 2. 2019 proběhne kontrola systému
ze strany ÚVT UK a od 14. 2. 2019 od 10:00 hod. do 28. 2. 2019 bude zahájena možnost
rezervovat volné termíny promocí dle pravidel, které byly v platnosti doposud.



Dopis MŠMT-2318/2019-1 ze dne 30. 1. 2019, kterým MŠMT vyhlašuje pro akademický
rok, zahájený v roce 2019, základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle
§ 58, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. ve výši 4.090,-- Kč.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Stanovisko Univerzity Karlovy, Odboru pro studium a záležitosti studentů k požadavku
studentů, studujících v anglickém jazyce, k vracení poplatku za studium:
o Pokud jsou splněny podmínky pro vyměření poplatku za započatý akademický rok,
poplatek byl zaplacen a student po započetí studia v akademickém roce,
tj. po 1. 10. 20XY (i 1 den), studia zanechal, příp. mu bylo ukončeno rozhodnutím
o ukončení studia, není zde důvod poplatek vracet. Podstatné je, že jeho studium
započalo.
o Od akademického roku 2019/2020, jestliže student zaplatí stanovené školné za výuku
v anglickém jazyce, je ke studiu zapsán a po datu zahájení akademického roku bude
studentem, poté z jakýchkoliv důvodů (a to i zdravotních) zanechá studia, nebude mu
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fakultou uhrazený poplatek za studium vrácen a to ani jeho část. Všichni studenti,
studující v anglickém jazyce, a to i nově nastupující, budou o tom informováni.


Od letního semestru akademického roku 2018/2019 dochází k navýšení příplatků
za praktická cvičení v anglickém jazyce (pouze za výuku v Hradci Králové) dle počtu
studentů. Praktická cvičení do 10 studentů 250,-- Kč/hod., praktická cvičení 11-20
studentů 350,-- Kč/hod. a 21 studentů a více 450,-- Kč/hod.

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


Doktorské studium
o Návrh na zavedení jedno- až dvoudenní blokové výuky studentů 1. ročníku DSP,
obsahující semináře na témata: „Příprava prezentace vědeckých výsledků“ (dr. Lenčo),
„Úvod do publikování vědeckých výsledků“ (2 přednášející z chemicky a biologicky
orientovaného výzkumu, optimálně z TOP 10 publikujících AP) a „Příprava návrhů
vědeckých projektů (s důrazem na GA UK)“ (přednášející optimálně zpravodaj GA UK).
o Realizaci kampaně pro doktorské studium na webových stránkách FaF UK, na Googlu
a dalších vhodných serverech.



Transfer technologií
o Návrh na aktualizaci členů fakultní komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví:
doc. Roh (předseda), dr. Holas, prof. Hrabálek, doc. Miletín a prof. Pávek. Návrh
Opatření děkana k realizaci duševního vlastnictví byl odeslán k připomínkování na
CPPT.



Soutěže
o Návrhy na nominace do soutěže L´Oréal Pro ženy ve vědě, určené nadějným vědkyním
do 40 let, zveřejněnou na fakultním intranetu. Kandidátkami jsou: dr. Chocholoušová
Havlíková,

dr. Kočová

Vlčková,

doc. V. Nováková a dr. Novotná.

doc. Kujovská

Krčmová,

dr. Matoušková,
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Informaci o česko-bavorské spolupráci a stipendijních programech BTHA, zveřejněnou
na fakultním intranetu.



Věda a výzkum
o Na FaF UK proběhla ve dnech 23. - 24. 1. 2019 9. postgraduální a 7. postdoktorandská
vědecká konference Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, na které vystoupilo
se svými příspěvky 90 aktivních účastníků, z nichž bylo 64 studentů doktorského
studia FaF a 12 postdoktorandů a mladých vědeckých pracovníků FaF. Vedení fakulty
děkuje organizátorům v čele s PharmDr. Petrem Chocholoušem, Ph.D., a všem
aktivním účastníkům konference za velmi kvalitní prezentace. Aktivním účastníkům
z řad doktorandů FaF bude vyplaceno stipendium.
o Pozvánku na setkání s předními editory odborných časopisů vydavatelství „ACS
on Campus“, konané dne 6. 2. 2019 v Národní technické knihovně, zveřejněnou
na fakultním intranetu a rozeslanou elektronickou cestou dne 23. 1. 2019.
o Možnosti nominace kandidátů na člena výzkumné rady TA ČR za podnikatelský sektor.
Uzávěrka návrhů na TA ČR je 28. 2. 2019.
o Termín XXV. studentské vědecké konference, pořádané Spolkem českých studentů
farmacie je 16. a 17. 4. 2019. Nadnárodní kolo SVK je plánováno na 7. 5. 2019.



Granty a projekty
o FaF UK podala 24 dílčích zpráv projektů GA UK s žádostí o pokračování na rok 2019
prostřednictvím webové aplikace.
o FaF UK odeslala datovou zprávou 1 závěrečnou zprávu standardního projektu GA ČR
(prof. Štaud), 1 závěrečnou zprávu mezinárodního projektu GA ČR (prof. Vávrová)
a 1 závěrečnou zprávu projektu GA ČR excelence (prof. Pávek), jejichž řešení bylo
ukončeno k 31. 12. 2018.
o FaF UK odeslala 5 průběžných zpráv projektů SVV za rok 2018 společně se závěrečnou
fakultní zprávou o 5 projektech SVV a 37 projektech GA UK řešených na FaF UK v roce
2018 (z toho 13 závěrečných a 24 pokračujících projektů GA UK).
o FaF UK podala návrh finančních prostředků pro 5 stávajících projektů Specifického
vysokoškolského výzkumu pro rok 2019 v celkové výši 5,43 mil. Kč.
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o Informaci o vyhlášení výzvy k podávání návrhů česko-bavorských výzkumných
projektů, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka podání návrhů je 22. 3. 2019,
uzávěrka pro podání návrhů ke kontrole na VO je do 11. 3. 2019.
o Informaci o možnosti podpory projektů v rámci 4EU+, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka pro podání návrhů je 31. 3. 2019.
o Informaci o česko-bavorské spolupráci a grantových programech BTHA, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
o Novinky v oblasti dotací včetně aktuálních výzev H2020, zveřejněné na fakultním
intranetu.


Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže CELSA Service to Society Awards, v Evropě první svého
druhu, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín pro zaslání návrhů na VO je
do 25. 2. 2019.
o Informaci o vyhlášení soutěže Cena Neuron pro mladé nadějné vědce do 33 let, Cena
Neuron za významný vědecký objev a Cena Neuron za celoživotní přínos vědě,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Žádost o příspěvek z Fondu Internacionalizace Ukazatel D ve výši 60 000,- Kč.



Slavnostní večer k 50. výročí založení fakulty se bude konat 2. 11. 2019 v PETROF Gallery.



Instalaci banneru na budovu FaF a cedulí na plot ZLR je plánovaná na 25. 2. 2019
(dle počasí a v souladu s čištěním a natíráním fasády může být termín posunut).



Oslovení silných a zavedených ekonomických partnerů fakulty se žádostí o finanční
příspěvek na oslavy 50. výročí fakulty.

Kolegium děkana bere na vědomí:
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Oblast vnějších vztahů


Jarní fakultní termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility byl stanoven
na 21. 3. 2019. Žádosti je možné podávat od 1. 2. 2019. V tomto kole má fakulta stanovit
pořadí podle kvality projektu – zveřejněno na intranetu 1. 2. 2019.



U pamětní desky padlým farmaceutům ve vstupním vestibulu fakulty byla instalovaná
nová informační tabulka s vysvětlujícím textem.



V průběhu jara 2019 bude instalovaná výstava k historii FaF ve vitrínách v koridoru –
s přihlédnutím k obsazenosti vitrín a výší příspěvků, které firmy poskytly, navrhujeme
věnovat výstavě všechny vitríny vlevo (z pohledu od koridoru).



Na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, který proběhl 22. – 24. 1. 2019 se
expozice Univerzity Karlovy umístila na třetím místě.



Královéhradecký kraj pořádá 22. 2. 2019 školení pro žadatele do prioritní osy 3 "Vzdělávání a kvalifikace" programu Interreg V-A ČR - Polsko – zveřejněno na intranetu
24. 1. 2019.



Byli osloveni AP se žádostí o vyplnění dotazníku se jmény významných absolventů fakulty
1969-2019.

Oblast mezinárodních vztahů


Advanced Course "Trends in Enzymology and Biocatalysis" (Rome, May 27-31, 2019),
zveřejněno na intranetu 28. 1. 2019.



Dům zahraniční spolupráce pořádá dne 7. 2. 2019 Informační seminář o nabídce stipendií
a projektů mezinárodní spolupráce (AKTION, AIA, CEEPUS, Fondy EHP) – zveřejněno
na intranetu 29. 1. 2019.



Termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv je
22. 2. 2019 – zveřejněno na intranetu 30. 1. 2019.



Informace o grantových a stipendijních programech pro česko-bavorskou spolupráci VŠ
v roce 2019 – zveřejněno na intranetu 1. 2. 2019.



Kongres Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) se bude konat 22. až 26. září v Abu
Dhabi
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Články na web:
o V knize Toulavá kamera č. 27 vyšel článek o Zahradě léčivých rostlin.
o V časopise Týden vyjde reakce Dr. M. Doseděla na otázky, zda mohou grapefruity
ovlivnit účinky určitých druhů léků.
o Článek o Zahradě léčivých rostlin vyjde v časopise Krásný rok.

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


Pozemky:
o Na Magistrátu města HK se připravuje návrh smlouvy a stanovisko odboru hlavního
architekta k plánované směně pozemků.
o Pro účely směny bude nezbytné následně na půdě UK zajistit schválení návrhu
smlouvy všemi orgány včetně Akademických senátů (FaF, LF HK i UK) a Správní rady
UK.



Dopravní napojení:
o Dne 11. 2. proběhne jednání na Královéhradeckém kraji na odboru dopravy, kde bude
předloženo řešení dopravního napojení ze Zborovské. Po odsouhlasení bude
zpracována do konce března 2019 mikrosimulace.

OSREP


DSP a MOLABI-PL – OP VVV
o VZ na dodávku UPS pro projekt MOLABI-PL je před podpisem smlouvy.
o Dne 31. 1. 2019 vyhlášeno DNS na laboratorní materiál.



STARSS – OP VVV
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o VZ s názvem STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem byla zrušena
z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka,
v současné době se připravuje opětovné vyhlášení.
o Průběžně se vyhlašují jednotlivá DNS na laboratorní materiál, laboratorní přístroje
a chemikálie.
o Příprava VZMR na propagační předměty.


EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 23. a 24. 1. 2018 na FaF UK úspěšně proběhla PGS konference.
o VZ na NMR spektrometr min. 600 MHz II bylo odesláno rozhodnutí o výběru. Dne
13. 2. 2019 budou výsledky projednány Akademickým senátem FaF.
o VZ na Dodávku IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci
projektů EFSA-CDN a MOLABI-PL před podpisem smlouvy.
o VZ na Fluorimetr je ve fázi hodnocení nabídek.
o VZ na Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama
záření pro experimentální účely bylo zrušeno z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek
nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
o VZ na Chromatografický systém pro rychlou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových
kyselin před podpisem smlouvy.
o Dne 8. 1. 2019 byla vyhlášena VZ na Ionizační techniku MALDI.
o VZ na Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným
a modrým laserem je před podpisem smlouvy.
o Průběžně se vyhlašují jednotlivá DNS na laboratorní materiál, laboratorní přístroje
a chemikálie.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. Rychlovýzva)
o Opětovně vyhlášena zakázka na dodávku audio video vybavení pro LF/FaF.
o Opětovně vyhlášena zakázka na UV zdroj.
o Formou DNS vyhlášeny trenažéry na nácvik podkožní aplikace a pipety.



InoMed – ITI – OP VVV
o Probíhají negociace před vydáním právního aktu – předpoklad vydání právního aktu
duben 2019.
o Dne 21. 1. 2019 proběhlo 1. koordinační setkání širšího odborného týmu projektu.
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o Od 1. 1. 2019 probíhá postupný nástup pracovníků do projektu.


DS Fafík I. – OP Z
o Za FaF byly doloženy veškeré požadované dokumenty při dokončení kontroly MPSV
započaté dne 31. 8. 2017.
o Kontrola nezjistila žádné porušení, které by mělo vliv na přidělenou dotaci.
o Byla schválena závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu.



DS Fafík II. – OP Z
o Na pozici Pečující osoba – DPP (zástup za hlavní pečovatelky) nastoupila nová
zaměstnankyně.
o Na stejnou pozici bylo vyhlášeno znovu VŘ z důvodu větší zastupitelnosti.
o Smluvní obsazenost zařízení se navýšila na 88 %.
o V řešení je potřebná výstavba oplocení dětského hřiště na jaře 2019.



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



ESF – OP VVV
o Dne 25. 1. 2019 oznámeno z RUK schválení 5. Žádosti o platbu celouniverzitního
projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK“ ze strany MŠMT.
o Příprava VZMR na videa, opětovné vyhlášení.



ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Probíhá příprava projektového záměru ve vztahu k níže uvedeným aktivitám.


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



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

o Koordinační setkání na RUK se uskuteční dne 12. 2. 2018.


ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Probíhá shromažďování a prioritizace přístrojového vybavení dle shromážděných
požadavků jednotlivých kateder.
o Koordinační setkání na RUK se uskuteční dne 12. 2. 2018.
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Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení
o Vyhlášení výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce pro Katedru
organické a bioorganické chemie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna
na veřejně dostupných internetových stránkách fakulty a na úřední desce fakulty.
o Vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/ky Oddělení vnějších a mezinárodních
vztahů (Centrum zahraniční spolupráce).
o Na základě výsledku výběrového řízení na místo vedoucí/ho Katedry organické
a bioorganické chemie bude do výše uvedené funkce s účinností od 15. 2. 2019
ustanoven doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
o Na základě výsledku výběrového řízení na pozici referenta/ky Studijního oddělení byla
vybrána Mgr. Eva Hyšplerová.

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


Žádost o snížení režie DČ v rámci smlouvy s IPVZ o přednáškové činnosti pro kurz
kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků
o Navrhuje se snížení režie z 20 % na 12 % z příjmů DČ v rámci smlouvy s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví o přednáškové činnosti pro kurz
kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků. Pracovníci fakulty se podílejí
na přednáškové činnosti v souladu se smlouvou s IPVZ. Jako podklad se předkládá
předpokládaná kalkulace rozpočtu.
o Snížená režie 12 % bude účtována od 1. 1. 2019.



Nové oplocení herního prostoru pro DS Fafík
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o Stávající oplocení z dřevěných palet bylo větrem poškozeno. Z bezpečnostních důvodů
bylo toto oplocení demontováno a odvezeno.
o IPTO připravuje realizaci nového oplocení herní plochy pro DS Fafík.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Evidence pracovní doby
o Od 1. 2. 2019 se spustil pilotní provoz evidence pracovní doby pro pracovníky
děkanátu fakulty v ostrém aplikačním rozhraní. S jednotlivými odděleními proběhlo
školení evidence v univerzitním modulu WhoIs Evidence pracovní doby.
o V současné době aplikace umožňuje základní evidenci pracovní doby, pauzy
na oddech, předání výkazů vedoucímu pracoviště, schválení/neschválení vedoucím
pracoviště a případně tisk výkazů.
o Správní oddělení již vzneslo požadavky na další vývoj aplikace. Na základě zkušeností
s provozem bude třeba vypracovat metodiku pro evidenci pracovní doby.



VERSO Cestovní příkazy
o Od 1. 2. 2019 byl pro pracovníky děkanátu spuštěn modul VERSO Cestovní příkazy
s tím, že se pro tyto pracovníky ukončuje evidence cestovních příkazů v papírové
podobě a přechází se výhradně na formu elektronickou.
o Na základě poznatků z pilotního provozu v měsících prosinec-leden bylo vzneseno
na společnost DERS několik požadavků na doplnění aplikačního rozhraní.
o Pracovníci děkanátu již jsou nebo v nejbližší době budou vyškoleni.



Opatření děkana Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného
o Na základě změny odměňování zaměstnanců jakožto původců případných vynálezů,
která vyplynula z nového Opatření rektora o realizaci práv duševního vlastnictví na
Univerzitě Karlově (č. 46/2018), zpracoval doc. Roh návrh nového Opatření děkana
pro prostředí FaF UK.



Směrnice k čerpání příspěvků na mobilitu
o Zástupci oddělení děkanátu spolu s příslušnými proděkany a tajemnicí fakulty v rámci
společné schůzky projednali zajištění agendy mobility, internacionalizace apod.
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o Výstupem z jednání je dokument, který řeší zdroje mobilit a základní informace
ohledně čerpání, kompetence jednotlivých oddělení apod. Dokument je nyní
v připomínkovém řízení.


Opatření děkana Organizační řád
o Schválení aktualizace OD Organizační řád se odkládá na dobu, kdy budou zapracovány
změny

spojené

s OD

Realizace

práv

duševního

vlastnictví

a

nastaveny

kompetence souvisejícími s otázkou internacionalizace a mobilit.


Veřejné zakázky
o Plánované vyhlášení veřejné zakázky s názvem Oprava a nátěr fasády budovy JIH.
o Příprava VZMR na praní prádla. Bude uzavřena nová rámcová smlouva, účinnost
od 9. 3. 2019.
o Příprava veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí překladatelských služeb
a služeb jazykové korektury. Rámcová dohoda se bude uzavírat na dobu určitou, a to
na dobu 36 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, případně na dobu kratší, a to
do vyčerpání finančního limitu.
o Byla vytvořena hromadná emailová adresa pro veřejné zakázky vz@faf.cuni.cz.
Jakékoli dotazy směřujte na uvedenou adresu z důvodu rychlejšího vyřízení.



Kontrola parkovacích stání fakulty
o Pracovníci IPTO průběžně kontrolují parkující vozidla. Majitelé cizích vozidel jsou
informováni, že při dalším přestupku bude přivolána městská policie. Zatím nebylo
zjištěno žádné cizí vozidlo, které by opakovaně neoprávněně parkovalo
na vyhrazených místech FaF. Počet neoprávněně zaparkovaných vozidel se snižuje.



Veřejná komunikace u Pajkrovy flošny
o Bývalý náměstek primátora PaeDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., nás ve svém posledním
dopise ze dne 22. 10. 2018 informoval, že nedořešenou situaci předává svému
nástupci.
o Od současného vedení MHK fakulta dosud neobdržela žádnou reakci. Na primátora
MHK bude odeslána opětovná žádost o rekonstrukci komunikace u Pajkrovy flošny.



Veřejná komunikace v ulici Zámostí
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o Jedná se o část komunikace umístěné na pozemku MHK, p. č. 327/1 v katastrálním
území Malšovice u Hradce Králové. Komunikace Zámostí je přístupovou komunikací
k areálu Farmaceutické fakulty UK v Zámostí.
o Stav komunikace je ve velmi špatném stavu a vzhledem k chybějícím chodníkům v ulici
Zámostí hrozí zvýšené nebezpečí úrazu.
o Na primátora MHK bude odeslána žádost o zařazení této komunikace do plánu oprav
MHK.


Interní pokyn provozu recepce
o Vedoucí IPTO zpracoval nový interní pokyn provozu recepce.
o Zapracovány byly zejména nové povinnosti související se zajišťováním vjezdu cizích
vozidel na fakultní parkoviště, upřesnění povinností se zajišťováním bezpečnosti osob
a majetku fakulty, úkony při zajišťování přístupu osob přes vstupní dveře u katedry
technologie.



Kontrola provádění inventarizace majetku
o Ve dnech 23. 1. - 30. 1. 2019 byla provedena kontrola provádění inventarizace
majetku.
o Nebyly zjištěny žádné záporné inventarizační rozdíly.
o Zjištěny byly pouze formální nedostatky, které byly na místě s příslušnými katedrami
a vedoucími pracovníky dořešeny (evidenční štítky, podepsané odpovědnostní
formuláře, zajištění fyzické likvidace vyřazeného majetku apod.).



Anketa spokojenosti s kvalitou úklidu
o Do konce února bude na katedry a střediska rozeslána anketa spokojenosti s kvalitou
úklidu prováděného dodavatelskou firmou ABY servis, s.r.o.



Rozpočtové provizorium
o Od února budou moci katedry a střediska čerpat finanční prostředky do výše ½
loňského rozpočtu kateder/středisek, programu PROGRES a ostatních pokračujících
grantů a projektů.
o V případě nových grantů a projektů je nutné čerpání domluvit s vedoucí EO
pí Dvořákovou.
o Rozpočtové provizorium trvá až do schválení nového rozpočtu.
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Rozvaha středisek Muzeum, ZLR r. 2016,17,18
o Kolegiu děkana byla předložena ekonomická analýza provozu středisek Muzeum a
ZLR.
o Náklady těchto středisek budou nadále průběžně sledovány tak, aby nedocházelo
k neúměrnému zatížení rozpočtu fakulty.
o Kolegium děkana ocenilo zvyšující se podíl vlastních příjmů Českého farmaceutického
muzea.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

