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ZÁPIS
č. 09/2019
z jednání kolegia děkana 30. dubna 2019

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

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


Opatření děkana č. 8/2019 - pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu
přijímací zkoušky. Toto opatření je pro uchazeče k dispozici na veřejně přístupných
stránkách fakulty a bude součástí pozvánky k přijímací zkoušce.



V souladu s čl. 5, odst. 4 ŘPŘ bude u uchazečů o studium bakalářského studijního programu
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě studia upuštěno od konání
přijímací zkoušky pro přijetí od akademického roku 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí obdrží
tito uchazeči v případě, že doložili nebo dodatečně doloží doklad o dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání.



Termíny konání přijímacích zkoušek do magisterského, bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu:
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o 8. června 2019 (sobota) - řádný termín pro studijní program Farmacie.
o 11. června 2019 - řádný termín pro bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví.

o 11. června 2019 - řádný termín pro navazující magisterský studijní program
Zdravotnická bioanalytika.
o 19. června 2019 - náhradní termín pro všechny studijní programy.
o Hlavní přijímací komise pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium
se koná dne 14. 6. 2019 v 11:00 hodin. Jednání proběhne v zasedací síni děkanátu
a zúčastní se jí i všichni předsedové zkušebních komisí, případně jimi pověřený
zástupce komise.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Text „motivačního dopisu“ děkana fakulty, odeslaného všem uchazečům, kteří byli přijati
bez konání přijímací zkoušky.



Opatření rektora č. 12/2019 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo
obdobného studijního programu (účinnost od 15. 4. 2019), jehož součástí je vzorové
Opatření děkana k organizaci převodu studentů do nástupnických studijních programů.
Na výše uvedené opatření navazuje i metodický pokyn.

Studium v anglickém jazyce
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh podmínek pro přijetí pro studijní programy Farmacie a Farmaceutické vědy
v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021. Před zasláním na rektorát bude
předloženo Akademickému senátu fakulty
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Soutěže
o Návrh nominace na Cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia
ve studijním programu pro rok 2019 pro kandidátku PharmDr. Lucii Hyršovou, Ph.D.
o Návrh nominace na Cenu J. Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských
veřejných vysokých škol pro rok 2018 pro kandidáta PharmDr. Andreje Kováčika, Ph.D.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Bylo podáno 37 přihlášek do doktorských studijních programů, z toho 34 přihlášek
do prezenční formy studia a současně 14 přihlášek do anglické formy studia.
o Vyhlášení dodatečného přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních
programech I na FaF UK pro akademický rok 2019/2020 se zahájením studia
k 1. 10. 2019 za shodných podmínek s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.
V dodatečném přijímacím řízení bude možné podávat přihlášky do doktorského studia
na FaF

od 1. 7. do 31. 7. 2019.

19. – 23. 8. 2019

a náhradní

Přijímací
termín

zkoušky

přijímacích

proběhnou

zkoušek

bude

ve dnech
ve dnech

26. – 30. 8. 2019.
o V SIS byla schválena mimořádná hodnocení studia všech doktorandů v 1. ročníku
k 31. 3. 2019. V tomto ročníku studuje 43 doktorandů, z nichž 41 obdrželo hodnocení
A, 1 student obdržel hodnocení B a 1 student byl ohodnocen C. Tomuto studentovi
s hodnocením C bude následně ukončeno studium pro neplnění studijních
povinností.
o Po kontrole RUK a následné aktualizaci byly předány RVH návrhy žádostí o akreditace
doktorských čtyřletých studijních programů s možností studia v prezenční či
kombinované formě, vyučované jak v českém, tak v anglickém jazyce na FaF UK:
Bioorganická chemie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie
a toxikologie a Xenobiochemie a patobiochemie.
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Věda a výzkum
o Ve dnech 16. - 17. 4. 2019 úspěšně proběhla XXVII. Studentská vědecká konference,
jíž se zúčastnilo 74 aktivních účastníků.


V sekci farmaceutické chemie prezentovalo své práce 20 studentů a hodnotící
komise ocenila následující studenty:
 1. místo – Adam Majcher – Total synthesis of 6-hydroxyceramides and their
behavior in the model lipid membranes (školitel: PharmDr. Lukáš
Opálka, Ph.D.)
 2. místo – Jakub Radek Štoček - Intermolecular interactions studied by NMR
spectroscopy (školitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, Ph.D.)
 3. místo – Jakub Kernal - Study of intramolecular charge transfer in
aminophthalocyanines (školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.)



V sekci farmaceutické analýzy prezentovalo své práce 10 studentů a hodnotící
komise ocenila následující studenty:
 1. místo – Tereza Lacmanová - Is supercritical fluid chromatography suitable
for

analysis

of

natural

products?

(školitel:

doc.

PharmDr.

Lucie

Nováková, Ph.D.)
 2. místo – Adam Reguli - UHPLC-MS/MS analysis of JAS-2, the novel analogue
of dexrazoxane (školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.)
 3. místo – Zdeňka Němcová - Development of UHPSFC-PDA method for the
determination of atorvastatin and its impurities (školitel: doc. PharmDr. Lucie
Nováková, Ph.D.)


V sekci biologických věd prezentovalo své práce 26 studentů a hodnotící komise
ocenila následující studenty:
 1. místo – Adéla Diepoltová - Optimization of the method for sensitivity
evaluation of biofilm-forming staphylococci against candidate antimicrobial
compounds (školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.)
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 2. místo – Josef Kunrt - Topoisomerase II catalytic inhibitors and poisons and
the influence on DNA damage caused by anthracyclines in cancer cells (školitel:
PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.)
 3. místo – Hana Danková - Characterization of ligand binding to M1 muscarinic
acetylcholine receptor using fluorescence anisotropy method (školitel:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.)


V sekci sociálních a klinických věd prezentovalo své práce 6 studentů a hodnotící
komise ocenila následující studenty:
 1. místo - Lenka Polláková - Analysis of non-cardiac adverse events in
rheumatic patients with glucocorticoid pulse therapy (školitel: prof. RNDr. Jiří
Vlček, CSc.)
 2. místo - Nikola Juríková - Analysis of cardiotoxicity of pulse glucocorticoid
therapy in rheumatic patients (školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.)
 3. místo - Andrea Říhová - Attitudes and beliefs on HPV infection and
vaccination (školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.)



V sekci farmaceutické technologie prezentovalo své práce 12 studentů a hodnotící
komise ocenila následující studenty:
 1. místo - Dominika Bieleszová - Terbinafine release from PLGA-based
nanoparticles (školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.)
 2. místo - Aneta Mrázková - The study of influence of the measurement
method on static angle of repose of free-flowable excipients (školitel: doc.
PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.)
 3. místo - Jiří Doubek - Calcium phosphate bone cements. Synthesis,
characterization

and

release

properties

(školitel:

Dr.

Georgios

Paraskevopoulos, Ph.D.)


Cenu České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně převzala od prof. Martina
Doležala

studentka

Eliška

Marková

(školitel:

doc.

PharmDr.

Martina

Čečková, Ph.D.) za svou práci s názvem Study of the effect of novel antiretroviral
drugs on carnitine transport in the placenta. Cenu za nejlepší poster si pak odnesla
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Eliška Voříšková (školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.) za práci s názvem Total
synthesis of nostotrebin-6: problems and challenges.
Vedení fakulty děkuje všem aktivně vystupujícím, školitelům, porotcům
a organizátorům této konference ze Spolku českých studentů farmacie.
o Informace ze setkání k hodnocení vědy na UK dne 29. 4. 2019, jehož se zúčastnil
prof. Šimůnek.
o Pozvánku na přednášky prof. Virindera Parmara v rámci projektu EFSA-CDN, konané
ve dnech 29. a 30. 4. 2019 na FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Granty a projekty
o Výše finančních prostředků poskytnutých FaF UK na realizaci programu PROGRES Q42
v roce 2019 činí 52,983 mil. Kč. Dále je FaF UK poskytnuta bonifikace za mezinárodní
spolupráci v rámci programu Q42 ve výši 169,8 tis. Kč. Bonifikace programu je součástí
rozpočtu programu.
o Za FaF UK byly podány dva projekty PRIMUS, jejichž navrhovatelkami jsou
doc. Martina Čečková a doc. Veronika Nováková.
o Informaci o nabídce start-up grantů nadace Experientia pro mladé vědce do 5 let
od ukončení Ph.D. studia, podporující vědu a výzkum v oblastech organické,
bioorganické nebo medicinální chemie, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka
soutěže je 31. 5. 2019, termín pro podání návrhů ke kontrole na VO je 15. 5. 2019.
o Informaci o vyhlášení mezinárodní cofundové výzvy TA ČR Call 2019 v rámci MERA.NET 2 ERA-NET Cofundu pro podporu projektů materiálového výzkumu,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 18. 6. 2019, termín
pro podání návrhů ke kontrole na VO je 10. 6. 2019, termín pro nahlášení účasti
v soutěži za účelem zajištění potřebných prohlášení je do 15. 5. 2019.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže TA ČR v rámci programu GAMA 2 pro podporu
systému komercializace a podporu využití výsledků VaV, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka soutěže je 6. 6. 2019, termín pro podání návrhů ke kontrole
na VO je 20. 5. 2019, termín pro nahlášení účasti v soutěži za účelem zajištění
potřebných prohlášení je do 10. 5. 2019.
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Soutěže
o Informaci o vyhlášení 13. ročníku soutěže České Hlavičky 2019 pro mladé začínající
vědce, respektive studenty středních škol, rozeslanou elektronickou cestou
dne 23. 4. 2019. Uzávěrka nominací je 30. 6. 2019, termín pro nahlášení účasti
v soutěži na VO je 3. 5. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Účast Farmaceutické fakulty na celouniverzitní akci Noc vědců – Dne 27. 9. 2019 od 17:00
do 24:00. Prezentace jednotlivých fakult bude probíhat v prostorách Právnické fakulty UK
v Praze. Tématem je Ovzduší-vzduch-atmosféra-dýchání. Za FaF bude pověřena Katedra
sociální a klinické farmacie (Dr. Malý) – praktické rady při používání inhalačních lékových
forem.



Ukazatel D – Žádosti o příspěvek z fondu Internacionalizace Ukazatele D byly schváleny
v celkové výši 106 050,- Kč.



Opatření děkana č. 2011/13 – Stávající OP bude upraveno v těchto bodech:
o Počet studentů, kterým bude schválená podpora z fondu Internacionalizace Ukazatele
D, nebude omezen.
o Žádost o podporu má volnou formu, stačí poslat emailem na oddělení VMV. Po jejím
schválení vedením fakulty žadatel vyplní stávající Formulář žádosti o podporu
z Ukazatele D – ke stažení na stránkách VMV.
o Doporučení učitele/garanta bude nepovinné.



Memorandum o spolupráci – Po podpisu MoU s Healthy Aging Research Center, Chang
Gung University, Taiwan bude podepsané také MoU s Chang Gung University of Science
and Technology (CGUST) - College of Human Ecology, Taiwan.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Prodej reklamních předmětů – Od 2. 5. 2019 bude zahájen prodej fakultních reklamních
předmětů. Předměty k prodeji budou vystaveny ve vitrínách u šatny v jižní budově.
Prodejním místem bude knihovna v 8. patře jižní budovy. Kompletní seznam a ceník
budou na stránkách VMV. Náhledy reklamních předmětů budou k dispozici na webu
během měsíce května.



Banner na budovu – od 29. 4. 2019 bude možné banner do lankového systému instalovat.
Dle počasí proběhne instalace hned 29. 4. nebo v následujících dnech.



Nápis na budovu – Název Farmaceutické fakulty v Hradci Králové umístěný na průčelí jižní
budovy bude zhotoven a instalován než bude odmontované lešení, tedy do poloviny
měsíce května.



Veletrh bioanalytiky a farmacie – Dne 9. 4. 2019 se konal úspěšný první ročník
samostatného veletrhu farmacie v koridoru fakulty. Zúčastnilo se celkem 19
vystavovatelů. Návštěvnost ze strany studentů byla hojná. Pořadatelem veletrhu byl
Spolek českých farmaceutů, kterému děkujeme za dobře odvedenou práci. – zveřejněno
na intranetu 16. 4. 2019.



Stipendijní program – Nemocnice Český Krumlov nabízí studentům 4. ročníku oboru
Farmacie stipendijní program – zveřejněno na intranetu 17. 4. 2019.



Půlení farmaceutů – Letošní akci pojali studenti benefičně. Podařilo se jim získat
45 302,- Kč, které věnovali organizaci Křesadlo HK podporující lidi s autismem. Za realizaci
akce děkujeme studentům 3. ročníku – zveřejněno na intranetu 24. 4. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:


Memorandum o spolupráci s Healthy Aging Research Center – Dne 17. 4. 2019 bylo
podepsáno MoU s Healthy Aging Research Center, Chang Gung University, Taiwan za
jejich stranu. Dokument zaslali emailem. Zároveň vyjádřili zájem o podpis MoU i s jejich
sesterskou univerzitou Chang Gung University of Science and Technology (CGUST) College of Human Ecology.



Spolupráce se Seoul National University - UK podepsala se Seoul National University
Memorandum of Understanding a Student Exchange Agreement. Na této univerzitě je
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farmaceutická fakulta a bude tedy možná výměna studentů. Participující fakulty bude RUK
informovat o podrobnostech. Korejská republika (www.useoul.edu, státní univerzita,
69. místo v žebříčku).

Napsali o nás


Spolupráce se středními školami – Dne 8. 4. 2019 proběhlo v HK okresní kolo
Středoškolské odborné činnosti. Studenti, kteří si v oboru chemie přizvali ke spolupráci
akademiky z naší fakulty, obsadili první místo – zveřejněno na intranetu 18. 4. 2019.

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


Projektová dokumentace
o Projednávání dispozičních řešení


Dne 26. 4. 2019 bylo doplněno centrální uložiště všech připomínek.



Během příštího týdne budou postupně zaslány od BA nové návrhy jednotlivých
pater.



Obratem budou nové dispozice rozeslány pracovištím s tím, že do 9. 5. 2019
pošlou své připomínky, a to přímo na Ing. Bráchu a Ing. Hona, kteří tyto připomínky
předají BA nejpozději do 10. 5. 2019.



Tyto již drobné připomínky pak budou ze strany BA zapracovány do 15. 5. 2019.



Následně bude možné zahájit odsouhlasení navržených dispozic na jednotlivých
pracovištích, tzn. s podpisem odpovědnou osobou.
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o Architektonické řešení fasády





Dodání požadováno do 6. 5. 2019.



Presentace na Odboru hlavního architekta dne 10. 5. 2019.

Dodatek č. 2 a Směnná smlouva
o Kolegium rektora oba dokumenty schválilo.
o Projednání AS UK – 17. 5. 2019, následně SR per rollam – podpis přelom května/června
2019.

OSREP


STARSS – OP VVV
o Veřejná zakázka na dodávku centrálního generátoru dusíku s kompresorem je ve
fázi hodnocení. V současnosti probíhají žádosti o doplnění nabídek od obou účastníků.
o V rámci DNS na dodávku laboratorního materiálu (výzva č. 3, 6 částí) byly uzavřeny
smlouvy s vítěznými dodavateli a probíhá dodávka.



EFSA-CDN – OP VVV
o Proběhlo vypořádání připomínek ke 2. ZoR. Neoficiálně potvrzené ze strany MŠMT, že
je vše v pořádku.
o Proběhlo vypořádání připomínek k 3. ŽoP. Neoficiálně potvrzené ze strany MŠMT, že
je vše v pořádku.
o MŠMT odsouhlasilo částku připadající na režie za rok 2018.
o Probíhá shromažďování požadavků na stavební práce ve vazbě na dodávky klíčového
vybavení.



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). Návrh na opravu střechy
výukového skleníku na ZLR byl ze strany MŠMT označen jako nezpůsobilý
o Aktuálně probíhá příprava zbývajících veřejných zakázek k vyhlášení, které vzešly ze
žádosti o změnu =>předpoklad vyhlášení květen 2019.



InoMed – ITI – OP VVV
o Dne 17. 4. 2019 byl vydán právní akt.
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o První zálohová platba ve výši 15 200 tis. Kč by měla proběhnout v květnu 2019 (část
bude přeposlána na FN HK a LF HK).
o Byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku CO2 inkubátoru. Otevírání nabídek
proběhne 13. 5. 2019.


DS Fafík II. – OP Z
o Od dubna 2019 obsazenost zařízení činí 83 %, od května se předpokládá navýšení
obsazenosti – uzavřena nová smlouva.
o Probíhá průzkum mezi rodiči, zda budou mít zájem pokračovat v docházce od září
2019, dále je nabízena volná kapacita na webových stránkách fakulty.
o Očekáváme protokol o kontrole z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje,
která proběhla 11. 4. 2019.



ESF – OP VVV
o K 30. 4. 2019 konec působnosti v projektu koordinátorů odborníků z lékárenské praxe,
garanta aktivity – reakreditace, garanta aktivity – e-learning a ICT specialistů.
o Probíhá příprava podkladů pro 8. ŽoP.



ERDF – OP VVV
o V rámci VZ s názvem FaF UK - Aktivní prvky II. byla podepsána smlouva s vítězným
dodavatelem Networksys a.s.
o V rámci VZ s názvem FaF UK – Centrální řešení sítě – Firewall II. se stal vítězným
dodavatelem DATASYS s.r.o.



Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. – OP VVV
o Dne 18. 4. 2019 se uskutečnila na RUK informativní schůzka k přípravě celouniverzitní
projektové žádosti=>zástupci fakult byli informováni o výzvě č. 54, vybraných
klíčových aktivitách, harmonogramu přípravy atp.
o Datum podání žádosti je 10. 6. 2019.
o Kontaktní osobou pro koordinaci přípravy projektové žádosti za FaF je Ing. Geniková.



Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Na konci dubna bude podána 2. ZoR, ze strany FaF byly dodány veškeré podklady.
Mobility 3-FaF-KOBCH1 a 3 FaF_KOBCH2 ukončily návratovou fázi.
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/nice Katedry biofyziky
a fyzikální chemie. Inzerce bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových
stránkách fakulty, na úřední desce, na portálu www.researchjobs.cz a ve zkrácené
podobě v celostátním vydání deníku MF Dnes.
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/nice Katedry farmakologie
a toxikologie se uskuteční dne 17. 5. 2019 v 11:00 hod ve velké zasedací místnosti
děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
Katedra
předseda
farmakologie prof. RNDr.
a toxikologie Petr Solich,
CSc.

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

doc.
PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Přemysl Mladěnka,
Ph.D.

PharmDr.
Lukáš
Červený,
Ph.D.



Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie. Do
výše uvedené funkce bude ustanoven PharmDr. Josef Malý, Ph.D. na funkční období 3
let s účinností od 1. 7. 2019.



Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmakognozie. Na výše uvedenou pozici byl vybrán Mgr. Jiří Janoušek.



Opětovné vypsání výběrového řízení na pozici mzdové účetní.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje


Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018
o Návrh bude předložen k projednání AS.



Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2019
o Návrh bude předložen k projednání AS.



Organizační řád FaF
o Návrh bude odeslán rozšířenému kolegiu s žádostí o připomínky do 13. 5. 2019.



Žádost Český svaz včelařů
o Příspěvek na společný program akce „Vzdělávací program nejen o léčivých
a medonosných rostlinách pro širokou veřejnost na Zahradě léčivých rostlin FaF UK
v rámci 50. let výročí FaF UK“.
o Žádost bude znovu projednána po doložení specifikace výdajů podpořených
příspěvkem fakulty.



Žádost garantky U3V Kurzu Lukostřelba
o O finanční podporu v souvislosti s konáním Závodu v lukostřelbě U3V Farmaceutické
fakulty UK a U3V DF Univerzity Pardubice a pregraduálních studentů organizovaných
v kurzu Lukostřelba kreditového sportu KTV FaF.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Juniorská univerzita
o Fakulta přispěje na zajištění obědu pro účastníky.



Prezentace modulů VERSO Mobility a Podpisová kniha
o Dne 3. 5. 2019 v 9 hod. v zasedací místnosti děkanátu se na FaF UK uskuteční
prezentace rozšiřujících modulů systému VERSO, a to především modulu „Mobility“
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pro evidenci zahraničních cest, dále také modulu „Podpisová kniha“ pro efektivní práci
při elektronickém schvalování dokumentů.
o Modul Mobility se dlouhodobě používá na řadě vysokých škol v ČR, také na některých
fakultách UK, např. PřF.
o Prezentovat budou pracovníci společnosti DERS.


Veřejné zakázky
o VZMR s názvem FaF UK – Zajištění servisu vzduchotechniky a klimatizace na budovách
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je ve fázi hodnocení. Do výběrového řízení
se přihlásili 3 účastníci.
o DNS – chemikálie, výzva č. 4: vyhlášeno 5. 4. 2019, vítězný dodavatel VWR
s nabídkovou cenou 73.644,- Kč bez DPH.
o DNS – laboratorní materiál, výzva č. 5, vítězný dodavatel VWR s nabídkovou cenou
17.798,50 Kč bez DPH.



Fasáda na budově JIH
o Oprava a nátěr východní fasády budovy JIH byl dokončen v pátek 26. 4. 2019. Byla
provedena demontáž části lešení fasády v místě budoucího banneru. Do konce
příštího týdne bude demontována zbývající část lešení na východní straně fasády
a bude dokončena oprava a nátěr jižní části fasády (lodžie). Ukončení akce se
předpokládá dle smlouvy do 15. 5. 2019.



Banner na budově JIH
o Banner k 50. výročí založení fakulty bude pověšen v týdnu od 29. 5. 2019.



Spoluužívání areálu Loděnice s vodními skauty
o Na Magistrátu města Hradec Králové byly konzultovány možnosti stavebních úprav
objektu Loděnice.
o Bylo zjištěno následující: Objekt Loděnice se nachází v území stavební uzávěry.
Výjimku ze stavební uzávěry musí odsouhlasit Rada města Hradec Králové na základě
předložené studie. Objekt Loděnice se nachází v aktivní zóně záplavové oblasti. To
znamená, že je nutno dodržet následující podmínky:
 Při stavební činnosti je nutno zachovat stávající půdorys objektu. Nelze
realizovat nový objekt ani rozšířit stávající objekt.
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Při jakékoliv stavební činnosti musí být vyřešeno nakládání s odpadními
vodami (stávající suché WC je nedostatečné).

o V případě, že skauti budou schopni zabezpečit uvedené podmínky, bude připravena
smlouva o budoucí spolupráci.


Havárie na ZLR
o V době velikonočních svátků došlo na ZLR k vodovodní havárii. Došlo k zatopení části
přízemí včetně dvou rozvaděčů. Největší škody byly způsobeny v knihovně, kde část
depozitáře byla znehodnocena. V současné době probíhá odvlhčování místností
vysoušeči. Následky havárie jsou řešeny s pojišťovnou.



Výroční zpráva o činnosti 2018
o 4. 3. zahájen sběr podkladů pro sestavení Výroční zprávy o činnosti za rok 2018. Byl
zpracován návrh struktury výroční zprávy a u jednotlivých kapitol uvedeny garance
oddělení a osob zodpovědných za dodání podkladů. Původní termín pro zpracování
podkladů pro VZČ 2018 byl stanoven na 31. března (pouze kapitola „Hospodaření“
měla být dodána až po schválení Výroční zprávy o hospodaření 2018). Aktuálně jsou
dopracovávány části, jejichž garantem je VO + část hospodaření; předpokládáme
finalizaci dokumentu 10. května s následnou distribucí.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

