ZÁPIS
č. 07/2019
z jednání kolegia děkana 1. dubna 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, doc. Roh, prof. Štaud, Ing. Vlčková

Omluveni:
prof. Doležal, prof. Nachtigal, prof. Solich

Hosté:
Ing. Klik; na jednotlivé projednávané body p. Shejbalová, Mgr. Dršatová, p. Jeřábková, Ing.
Hubáček, p. Vychytilová

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


Promoce absolventů rigorózního řízení se koná dne 23. 5. 2019 od 10:30 a od 12:00
hodin ve Velké aule Karolina. Vedoucí katedry jmenuje k účasti na této promoci
zástupce příslušné katedry. Zástupcem katedry může být i školitel rigorózní práce,
a proto vedoucí kateder obdrží seznam absolventů rigorózního řízení, kteří jsou na tuto
promoci zařazeni, a to včetně jména příslušného školitele/vedoucího práce. Děkana
bude na promoci zastupovat prof. Solich.



Řádné termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2018/2019. Období pro obhajoby bylo stanoveno děkanem
fakulty v termínu od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019.

110
120
130

katedra biofyziky a fyzikální chemie
katedra organické a bioorganické chemie
katedra farmaceutické botaniky

4. 6. 2019
7. 6. 2019
5. 6. 2019

140 katedra analytické chemie
6. 6. 2019
7. 6. 2019
150 katedra biologických a lékařských věd
4. 6. 2019
5. 6. 2019
160 katedra biochemických věd
4. 6. 2019
5. 6. 2019
170 katedra farmakologie a toxikologie
4. 6. 2019
5. 6. 2019
180 katedra farmakognozie
4. 6. 2019
190 katedra farm. chemie a farm. analýzy
3. 6. 2019
210 katedra farmaceutické technologie
3. 6. 2019
6. 6. 2019
220 katedra sociální a klinické farmacie
4. 6. 2019
5. 6. 2019
 Uvolnění z výuky pro 50 studentů předmětu Úvod do industriální farmacie v období od
14. 5. – 16. 5. 2019. Studenti se v této době zúčastní výuky v Zentivě. Studenti jsou
povinni dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají
v tyto dny zúčastnit.
Bartoňová Eva

Kugelová Martina

Bartoš Lukáš

Kuchařová Nela

Bezděková Dominika

Mrózková Nancy

Brázdová Tereza

Murínová Mária

Brezinová Katarína

Nodžák Matěj

Danielisová Monika

Nováková Veronika

Dobečka Kryštof

Podzimková Alena

Dubňanská Nikola

Princová Kristýna

Fillerová Karolína

Ptáčková Aneta

Fišerová Romana

Reguli Adam

Geletová Ivana

Ryndová Vendula

Gyurkovicsová Eszter

Schmidtová Kristína

Halamová Zuzana

Sládková Zuzana

Handlová Hana

Sobolová Zuzana

Hojgrová Veronika

Svatošová Linda

Hudecová Alexandra

Šebová Dominika

Jan Tomáš

Šimovičová Martina

Jandorová Zuzana

Širajová Daniela

Jaščevská Nikola

Štěpničková Tereza

Jurčáková Júlia

Švehlíková Ingrid

Kišková Martina

Turoňová Petra

Koklarová Apolena

Vašková Lucie

Kostíková Katarína

Veliu Mimoza

Kratochvíl Ondřej

Vlachová Kristýna

Křížová Anna

Zacharská Andrea



Uvolnění studentů z výuky pro studenty, kteří mají zapsán předmět Průmyslová výroba
farmaceutických přípravků II v období od 13. 5. do 17. 5. 2019. Studenti se v této době
zúčastní výuky v TEVĚ a Zentivě v rámci výuky PVFP II. Studenti jsou povinni dohodnout
si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny zúčastnit.



TEVA

Zentiva

Timoracký Marek

Doubek Jiří

Višňovský Daniel

Fical Luboš

Zahraniční studenti

Fleglová Eliška

Gamonal Menéndez Paula

Chladová Pavlína

García Santos Cristina

Ouzký Miroslav

Sloukgi Tatiana

Voldřichová Lenka

Uvolnění z povinné výuky pro 15 studentů, kteří mají zapsán předmět Nemocniční
příprava léčivých prostředků v období od 10. 4. – 12. 4. 2019. Studenti se v této době
zúčastní řízené praxe v nemocničních lékárnách. Případnou náhradu výuky jsou
studenti povinni si dohodnout s příslušným vyučujícím.
Audrlická Pavla
Galčan Gabriel
Kamasová Terézia
Kántor Michal
Kladivová Andrea
Mocák Ivan
Rabasová Markéta
Salanciová Ingrid
Štumbauerová Kateřina
Tranová Thao
Váchalová Veronika
Zahraniční studenti
Gamonal Menéndez Paula
García Santos Cristina
Siddique Jazirah
Sloukgi Tatiana
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Uvolnění z výuky níže uvedených studentů studijního programu Farmacie. Studenti se ve
dnech 22. 4. – 28. 4. 2019 zúčastní kongresu Evropské asociace studentů farmacie – 42th
EPSA Annual Congress, který se koná ve městě Sofia, Bulharsko. Studenti jsou povinni
dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny
zúčastnit.

Brychta David
Bucková Veronika
Chladová Pavlína
Koklarová Apolena
Krejčová Martina
Kunrt Josef
Machián Daniel
Majcher Adam
Nápravníková Markéta
Natali Jožicová
Rataj Jan
Šnajdrová Lucie
Šrámová Eliška
Thùy Linh
Vlachová Kristýna
Vũ Thị Liên Phượng

2. ročník
2. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
4. ročník
3. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
4. ročník
3. ročník
3. ročník
4. ročník

Kolegium děkana bere na vědomí:


Na Univerzitu Karlovu byla proděkanem prof. PharmDr. Františkem Štaudem, Ph.D.,
odeslána „Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na Farmaceutické fakultě UK
v Hradci Králové“.



Kritéria a výše odměn vyučujícím za výuku v akademickém roce 2017/2018. Odměny
budou vyplaceny příslušným vyučujícím ve výplatě za měsíc březen 2019. Podkladem pro
stanovení odměn byly výsledky z hodnocení výuky studenty za akademický rok
2017/2018.



Rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy č. j. UKRUK/2527/2019-3 ze dne 4. 3. 2019, kterým
rektor UK zamítá odvolání studentky 2. úseku magisterského studijního programu
FARMACIE proti rozhodnutí děkana fakulty o ukončení studia. Rozhodnutí rektora, proti
kterému se nelze odvolat, nabylo právní moci dne 18. 3. 2019 (§ 91, odst. 1 správního
řádu).
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Konání exkurze studentů do výzkumných zařízení APIGENEX, a.s., Praha, která bude
zaměřena na vývoj farmaceutických substancí. Termín v pátek 26. 4. 2019 v rámci povinně
volitelného předmětu Technologie syntetických léčiv. Studenti si zaplatí jízdné ČD, odjezd
z Hradce Králové v 8:08. Předpokládaná délka exkurze 2 hodiny. Po skončení exkurze
návrat do HK, popř. dle individuálních potřeb. Předkládá prof. PharmDr. Martin
Doležal, Ph.D., garant předmětu.



Děkan fakulty uděluje mimořádné stipendium studentům, kteří se aktivně podíleli na
organizaci XLVIII. Farmaceutického plesu.

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU - ENA duben 2019, zveřejněno na
intranetu 21. 3. 2019.



Nabídka stipendijních míst na letních jazykových kurzech v Koreji 2019, zveřejněno na
intranetu 21. 3. 2019.



Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo DAAD, uzávěrka 30. 4. 2019 –
zveřejněno na intranetu 28. 3. 2019.

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


Transfer technologií
o Přijetí patentové přihlášky: „The composition improving a penetration of biologically
active substances by the surfaces of plant organs.“ Fakultou. Původci: prof. M. Doležal
a dr. Kastner ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích, Polsko.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
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o Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK s absolventy
2. LF, 3. LF a LF HK se uskuteční dne 31. 5. 2019 od 10:30 hod. ve velké aule Karolina.
Promotorem FaF UK bude prof. Pour.
o Vzhledem k Opatření rektora č. 72/2017 a Opatření děkana č. 13/2018 proběhla
kontrola disertačních prací, kde bylo nastaveno omezení ze zveřejnění, které by měly
být v jednom výtisku odeslány na odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu.
Vědecké oddělení konstatuje, že momentálně u žádné disertační práce nebylo
nastaveno omezení ze zveřejnění, proto není zapotřebí žádné práce odesílat na RUK.
o Do SIS byly vloženy a Akademickému senátu FaF UK předány ke schválení podmínky
pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech II na FaF UK pro
akademický rok 2019/2020 se zahájením studia k 1. 3. 2020. Datum vyhlášení je
1. 9. 2019, uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2019, přijímací zkoušky proběhnou ve dnech
6. – 17. 1. 2020

a náhradní

termín

přijímacích

zkoušek

bude

ve dnech

20. – 24. 1. 2020. Podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech II se shodují s podmínkami pro přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech I se zahájením studia k 1. 10. 2019.


Věda a výzkum
o Informaci o nabídce pro mladé vědce The Supporting Talent in Research at University
of Padova, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 2. 4. 2019.



Granty a projekty
o V „šedé zóně“ výsledků grantů GA UK (projekty ohodnoceny jako velmi dobré, panely
je doporučily, ale finance na jejich projekty nezbyly, proto návrhy projektů schváleny
nebyly) v letošním roce skončily projekty následujících deseti doktorandů:
Gambacorta, Gemuh, Hrubša, Huličiak, Maafi, Očovská, Panoutsopoulou, Peřinová,
Vernerová a Zárybnický. Všem uvedeným doktorandům byl zaslán děkovný dopis
s povzbuzením pro podání v příštím roce a těm z prvního ročníku bylo navíc přiznáno
mimořádné stipendium ve výši 14 tis. Kč.
o Informaci o Národním informačním dni zaměřeném na akce Marie Skłodowska-Curie
(Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA), konaném dne 2. 4. 2019 v AV ČR,
zveřejněnou na fakultním intranetu.
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o Informaci o workshopu zaměřeném na MSCA Individual Fellowship projects in H2020,
konaném dne 25. 4. 2019 na RUK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informace o připravovaných workshopech zaměřených na psaní projektů H2020
a ERC, plánovaných ve dnech 25. nebo 26. 4. 2019 a 20. a 21. 5. 2019, zveřejněné
na fakultním intranetu.
o Informaci o vyhlášení výzvy MŠMT INTER-ACTION (2019LTAIN) pro projekty
mezinárodní česko-indické spolupráce. Termín podání přihlášek je 31. 7. 2019, termín
odevzdání návrhů ke kontrole na VO je do 30. 6. 2019, termín pro nahlášení účasti
v soutěži na VO za účelem zajištění čestných prohlášení je do 31. 5. 2019.


Transfer technologií
o Prezentace

ze semináře

o transferu

technologií

s technologickými

skauty

doc. Miletínem a dr. Holasem ze dne 19. 3. 2019 byla zveřejněna na fakultním
intranetu.


Soutěže
o Vyhlášení Ceny MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním
programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2019, zveřejněné na fakultním
intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení do 23. 4. 2019.
o Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky 2019 pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol,
zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení
do 23. 4. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Kolegiu děkana schvaluje:


Návrh na vyslání na zahraniční cestu – od 25. 3. 2019 vstupuje v platnost nový formulář.
Tento dokument plně nahrazuje původní Návrh a jeho vyplnění a podání na odd. VMV je
povinné pro všechny vyjíždějící zaměstnance i doktorandy.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Fond Mobility - v prvním kole výzvy pro žádosti o příspěvky z Fondu mobility bylo za naši
fakultu podáno a schváleno celkem 7 žádostí. Z nich 6 x výjezdy doktorandů a 1 x žádost
na

přijíždějícího

akademického

pracovníka.

Celková

požadovaná

částka

je

584 400,- Kč.


Ukazatel D – v letošním roce bylo na účet fondu Internacionalizace Ukazatele D naší
fakulty připsáno 433 000,- Kč. Ke dni 31. 3. 2019 bylo z tohoto fondu již přislíbeno
a schváleno 240 000,- Kč.



17 příběhů 17. listopad – UK vydává u příležitosti výročí listopadu 1989 unikátní publikaci
a žádá o zaslání 4 jmen (včetně kontaktů) lidí, kteří jsou spjati s naší fakultou a přímo se
angažovali během událostí Sametové revoluce. Kontakty zajistí prof. Doležal.



Galerie Na Mostě – dne 1. 4. 2019 proběhne vernisáž výstavy Žatva českého a slovenského
exlibris.



Den Zentivy – dne 27. 3. 2019 proběhl úspěšně další ročník akce.

Oblast mezinárodních vztahů:


CZEDUCON – ve dnech 6. – 7. 11. 2019 se v Praze uskuteční 2. Fórum mezinárodního
vysokoškolského vzdělávání – do 15. 5. 2019 mají účastníci zaslat návrhy svých příspěvků.
– zveřejněno na intranetu 19. 3. 2019.



ACTION ČR – Rakousko – řešitelé projektu mohou své návrhy projektu posílat nejpozději
do 10. 4. 2019. – zveřejněno na intranetu 19. 3. 2019.
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Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich; podklady připravili Ing. Mikešová /Mephared 2/ a Ing. Hubáček /OSREP/)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2


Zpracování Projektové fiše EU – dne 28. 3. 2019 byla ze strany RUK odeslána na MŠMT.



Projektová dokumentace
o Rozpracovává se podrobnost do úrovně jednotlivých místností a na architektonickém
řešení.
o Na poradě 5. 4. bude projednáno a následně rozesláno k připomínkování na
pracoviště.



Dodatek č. 2 a Směnná smlouva
o Oba dokumenty byly odsouhlaseny právním odborem RUK.
o Oba dokumenty budou předány vedení fakult dne 29. 3. pro hlasování akademických
senátů.

OSREP


STARSS – OP VVV
o Od 1. 4. 2019 nástup nové finanční manažerky.
o Dne 20. 3. 2019 ukončeno VŘ na pozici FaF 13.
o Dne 25. 3. 2019 ukončeno VŘ na pozici FaF 08.
o Ve fázi lhůty pro podání nabídek je veřejná zakázka s názvem STARSS – Centrální
generátor dusíku s kompresorem II.



EFSA-CDN – OP VVV
o Od 1. 4. 2019 nástup nové finanční manažerky.
o Aktuálně probíhají dodávky klíčového vybavení pro vědeckovýzkumné účely.
o Probíhá shromažďování požadavků na stavební práce ve vazbě na dodávky klíčového
vybavení.
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o Ve fázi lhůty pro podání nabídek je veřejná zakázka na dodávku Liquid scintillation
counter pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely.
o

V rámci veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN - Fluorimetr bude přistoupeno k podpisu
smlouvy s vítězným uchazečem.

o Výsledky veřejné zakázky na NMR spektrometr jsou v procesu schválení na RUK.
o Na interim kontrole MŠMT jsou 2 veřejné zakázky s názvem EFSA-CDN – Hmotnostní
spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou (CE)
a EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (UHPLC).


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Probíhá komunikace s RUK a MŠMT ohledně administrované žádosti o změnu – změna
se týká využití úspor (Zámostí, budovy JIH a SEVER, ZLR).



InoMed – ITI – OP VVV
o Předpoklad vydání právního aktu květen 2019.
o Příprava porad pro odborný tým na LF HK a FN HK.
o Příprava vyhlášení veřejných zakázek.
o Příprava pracovních smluv, podkladů pro výběrová řízení na neobsazené pozice.
o Bylo vypsáno VŘ na pozici finanční manažerky.



DS Fafík II. – OP Z
o Na pozici Pečující osoby – DPP bylo dne 27. 3. 2019 ukončeno výběrové řízení.
o Od února 2019 obsazenost zařízení činí 88%.
o Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele plotu herní plochy před DS Fafík.



ESF – OP VVV
o V rámci VZ s názvem Videodokumentace vybraných činností lékárníka v nemocniční
lékárně II. byla dne 26. 3. 2019 uzavřena smlouva o dílo.



ERDF – OP VVV
o Dne 27. 3. 2019 schválena podstatná změna týkající se nákupu dodatečných investic
z úspor projektu. V rámci projektu budou nakoupeny aktivní prvky sítě a řídící prvky
pro provoz řízení samotné bezdrátové sítě.
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ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Nadále probíhá komunikace se zpracovatelskou firmou ILA (zpracovatelská firma).



ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Doplňování podkladů, dle požadavků RUK, ILA.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení:
o Na pozici akademického pracovníka Katedry biologických a lékařských věd byl vybrán
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
o Na pozici akademického pracovníka Katedry organické a bioorganické chemie byl
vybrán PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmakologie a toxikologie. Inzerce bude zveřejněna na veřejně dostupných
internetových stránkách fakulty, na úřední desce fakulty, dále na portálu
www.researchjobs.cz a ve zkrácené podobě v celostátním vydání MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/ky - finančního manažera/ky OSREP.
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry farmakognozie se
uskuteční dne 23. 4. 2019 v 13:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
Složení komise:
Katedra
předseda
farmakognozie prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

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

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

PharmDr.
Tomáš
Siatka, CSc.

doc. Ing.
Lucie
Cahlíková,
Ph.D.

o Výběrové řízení na pozici interního auditora/ky se uskuteční dne 11. 4. 2019
v 11:30 hod. V prvním kole výběrového řízení přihlášky posoudí Ing. Lenka Vlčková a
Ing. Stanislav Klik, Ph.D. V případě postupu uchazečů do druhého kola bude komise ve

12

složení: prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Ing. Lenka Vlčková, Ing. Stanislav Klik, Ph.D., Ing.
Veronika Mikešová, Ing. Ladislav Rudišar.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje


Plán staveb a dodávky nábytku pro rok 2019



Spoluužívání areálu Loděnice s vodními skauty – bude připravena písemná smlouva

Kolegium děkana bere na vědomí:


Přístupová komunikace k ZLR u Pajkrovy flošny
o Dne 22. 3. 2019 proběhlo jednání tajemnice fakulty s primátorem města Hradec
Králové prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, Csc., týkající se přístupové cesty k ZLR
u Pajkrovy flošny.
o Při jednání bylo konstatováno, že řešení přístupové cesty je komplikované a to
z těchto důvodů:


Umístění skutečné přístupové cesty neodpovídá komunikaci vyznačené na mapě
v katastru nemovitostí.



Skutečná přístupová cesta se zčásti nachází na pozemku, který je veden v katastru
nemovitostí jako zahrada.



Přístupová cesta je zčásti ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření
Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje (dále HZS).

o Při jednání se dospělo k následujícímu závěru:


Technické služby HK zamezí vjezd pro vozidla betonovými zábranami i ze strany
FaF a tím bude znemožněn vjezd pro vozidla na přístupovou cestu.
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Technické služby HK projednají s vedením HZS záměr, že u stávající komunikace v
jejich vlastnictví bude provedena povrchová úprava pro pěší.



Technické služby HK po projednání s HZS provedou na stávající přístupové cestě
nový chodník pro pěší a to zhutněním vrstvy jemné frakce kameniva (viz typ
chodníků v Jiráskových a v Žižkových sadech).



Přístupová komunikace Zámostí
o Na akci je zpracovaná projektová dokumentace a v průběhu měsíce dubna bude
požádáno o společné územní a stavební řízení. Po získání potřebných povolení bude
nutno navýšit prostředky v rozpočtu akce MMHK a poté bude možno zahájit realizační
fázi.



Povinné uvádění čísla jednacího na smlouvách
o V Elektronické evidenci dokumentů v modulu spisové služby Registr smluv bylo do
formuláře pro publikaci smluv přidáno povinné pole pro uvádění přiděleného čísla
jednacího. Znamená to, že fakultní smlouvy bude třeba evidovat ve spisové službě,
aby číslo jednací získala. Praktické aspekty:
o Přidělení č. j. ze spisové služby zajistí odpovědná osoba smlouvy, příslušné č. j. bude
také uvedeno na „košilce“ ke smlouvě. Košilka smlouvy již byla upravena a je
k dispozici na webu v dokumentech Správního oddělení.
o Po změně Spisového plánu UK již nelze všechny zveřejňované smlouvy opatřovat
univerzálním spisovým znakem, jako tomu bylo doposud. Ve spisové službě FaF byla
proto zavedena nová agenda Smlouvy, ze které bude možné volit odpovídající typy
dokumentů resp. smluv pro správné přidělení spisového znaku.
o Číslo jednací by mělo být uváděno i ve vlastním textu smlouvy.



VERSO Cestovní příkazy – rozšíření pro celou fakultu, upřesnění
o Od 1. dubna bude spuštěn modul cestovní příkazy, dostupný v Intranetu v IS Verso pro
všechny pracovníky fakulty.
o Připraven je návrh interního předpisu, předpokládáme jeho vydání v druhém
dubnovém týdnu.



Evidence práce
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o Pokračují práce RUK na daném modulu, a to i v reakci na náměty uživatelů vč. FaF.
Vzhledem k metodickým nejasnostem ve vykazování pracovní doby akademických
pracovníků (ve vazbě na novelu vysokoškolského zákona) a nevyřešené problémy
s aplikací, bude nadále pokračovat pilotní režim pouze u pracovníků děkanátu.
Zároveň bude připravován interní předpis s předpokladem účinnosti od 1. 7. 2019.


Právní sekce
o Pokračuje příprava smlouvy mezi FaF UK a FVZ UNOB o zajištění výuky.



Školení řidičů
o Dne 23. 4. 2019 od 9 hod. v zasedací místnosti děkanátu bude probíhat školení řidičů.
o Se školicím střediskem autoškola Efekt HK je domluvena cena školení na jednoho
pracovníka stejná jako v roce 2018 a to ve výši 180,-Kč bez DPH (218,-Kč s DPH).
o Přihlášení zaměstnanců na školení řidičů je v kompetenci vedoucích kateder
a oddělení.



Ekonomické informace
o K 31. 3. byla na RUK odeslaná VZH za r. 2018 - tabulková část;
o byla zpracována a odeslána data pro DPPO za r. 2018;
o na účet fakulty byly připsány účelová podpora VaV – GAUK 10 092 tis. Kč;
o v iFiS jsou nastaveny rozpočty r. 2019 pro GAUK, postupně nastavovány další rozpočty
dle grantových agentur;
o podpora katedrám při elektronickém zpracování tuzemských cestovních příkazů,
modul spuštěn od 1. 4. 2019;
o připraven Interní pokyn k vyplácení cestovních výdajů v souvislosti s cestou studenta
– k připomínkování na Správním oddělení.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

