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ZÁPIS
č. 13/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 24. června 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, Ing. Vlčková, prof. Wsól, doc.
Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Trejtnar, doc. Sklenářová, dr. Siatka, dr. Zimčíková, doc. Duintjer
Tebbens, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Ing. Chlebková, Mgr. Vítová, Ing. Mikešová,
p. Voříšková
Hosté: Mgr. Dršatová, Ing. Klik, p. Shejbalová, p. Dvořáková, Ing. Polanský, Ing. Hubáček, p.
Vychytilová, p. Opltová

Omluveni:
prof. Štaud, prof. Vlček, dr. Kudláčková, Mgr. Valášková, Mgr. Handlová, Mgr. Picková

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:
•

Na základě závěrečných výsledků, dosažených absolventy magisterského a navazujícího
magisterského studia v akademickém roce 2018/2019, stanovil děkan konečnou výši
jednorázových stipendií. Tato stipendia budou udělena při příležitosti promocí dne
2. 7. 2019:
o

Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia
absolventům magisterského studijního programu Farmacie, kteří absolvovali studium
v červnovém termínu a prospěli s vyznamenáním. Jedná se o 8 absolventů, výše
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stipendia podle pořadí prospěchového průměru za celé studium je udělena za 1. místo
25.000,-- Kč, za 2. místo 20.000,-- Kč, za 3. místo 15.000,-- Kč a za 4. až 8. místo každý
5.000,-- Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia dvěma
absolventkám magisterského studijního programu Farmacie, které absolvovaly
studium v červnovém termínu, dosáhly nejlepšího prospěchového průměru za celé
studium, avšak složily jednu z částí státní závěrečné zkoušky s výsledkem velmi dobře
(tzn. tím neprospěly s vyznamenáním). Výše uděleného stipendia je za 1. místo
10.000,-- Kč a za 2. místo 5.000,-- Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia

absolventkám navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika, které absolvovaly v červnovém termínu, prospěly s vyznamenáním
a podle prospěchové průměru za celé studium se umístily na 1. až 3. místě v pořadí.
Výše stipendia podle pořadí je udělena za 1. místo 15.000,-- Kč, za 2. místo 10.000,-Kč a za 3. místo 5.000,-- Kč.
•

Předpokládané termíny konání výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví/Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma studia pro zimní semestr
ak.r.2019/2020 na tyto dny: 11. 10. – 12. 10., 18. 10. - 19. 10., 1. 11. – 2. 11., 15. 11. 16. 11., 22. 11. - 23. 11., 29. 11. – 30. 11. a 13. 12. - 14. 12. 2019. Platí pro všechny tři
ročníky. Pouze v případě nutnosti lze rozšířit termíny konání výuky pro zimní semestr i na
dny 6. 12. - 7. 12. 2019 a 10. 1. - 11. 1. 2020.

•

Podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2018/2019:

110
120
130
140
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160
170
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katedra biofyziky a fyzikální chemie
katedra organické a bioorganické chemie
katedra farmaceutické botaniky
katedra analytické chemie
katedra biologických a lékařských věd
katedra biochemických věd
katedra farmakologie a toxikologie
katedra farmakognozie
katedra farm. chemie a farm. analýzy

18. 09. 2019
27. 09. 2019
11. 09. 2019
23. 09. 2019
10. 09. 2019
24. 09. 2019
24. 09. 2019
09. 09. 2019
12. 09. 2019
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210
220
•

Katedra farmaceutické technologie
katedra sociální a klinické farmacie

23. 09. 2019
24. 09. 2019

Informací pro uchazeče o studium, týkající se podrobností o právu nahlížet do spisu a do
materiálů, nezbytných pro vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Tyto
informace, včetně postupu, jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Rektorát UK převede fakultě částku 15 tis. Kč za vyřízení za zpracování vyjádření k 10
žádostem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v magisterském studiu
Farmacie. Jedná se o žádosti, posouzené v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019.

•

Žádost studentky magisterského studijního programu Farmacie o přezkoumání
závěrečného hodnocení státní závěrečné zkoušky byla postoupena ke konzultaci na Odbor
pro studium a záležitosti studentů UK.

•

Upřesnění informace k Základnímu letnímu kurzu, předložené vedoucím KTV Mgr. Jiřím
Bezouškou. Jedná se o kurz, který proběhne od 6. 7. do 17. 7. 2019.

•

Přehled o počtu uchazečů, přijatých do magisterského, bakalářského a navazujícího
magisterského studia ke studiu od akademického roku 2019/2020 je:
o Farmacie, magisterský studijní program
▪

249 uchazečů, kteří splnili podmínky pro upuštění konání přijímací zkoušky (přijati
bez konání přijímací zkoušky)

▪

307 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 41 a více bodů.

o Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, bakalářský studijní program, prezenční
forma
▪

35 uchazečů, kteří splnili podmínky pro upuštění konání přijímací zkoušky (přijati
bez konání přijímací zkoušky)

▪

77 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 35 a více bodů.

o Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, bakalářský studijní program, kombinovaná
forma studia
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▪

37 uchazečů (u těchto uchazečů bylo děkanem fakulty upuštěno od konání
přijímací zkoušky)

o Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterské studium
▪
•

44 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 41 více bodů.

Termíny zápisů do 2. a vyššího úseku studia pro akademický rok 2019/2020:
o Od 19. 8. 2019 bude otevřena možnost elektronického zápisu předmětů pro
akademický rok 2019/2020.
o Všichni studenti jsou povinni provést zápis do dalšího úseku studia nejpozději do
konce akademického roku, tzn. do 30. 9. 2019.
o Termíny zápisu pro ty, kteří budou konat zkoušku v posledním možném termínu, který
je Opatřením děkana č. 6/2019 stanoven na 23. 9. 2019, jsou stanoveny na dny 24. 9.
až 30. 9. 2019; v tyto dny by se měli dostavit pouze ti, kteří budou konat studijní
povinnost v posledním možném termínu nebo ti, kteří se nedostavili k zápisu dříve ze
závažných, zejména zdravotních důvodů.

•

Komise, spojená s odvolacím řízením za účasti prorektorky UK prof. Králíčkové, je pro naši
fakultu stanovena na 20. 8. 2019 od 10:00 hod. na UK. Tohoto setkání se zúčastní za naši
fakultu prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. a p. Vlasta Shejbalová

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Studenti SeyedehNiloufar Mohammadi a Mohammadreza Afshari byli jmenování tzv.
ambasadory pro samoplátce. Měli by jim pomáhat s adaptací do našich akademických
a sociálních podmínek.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Věda a výzkum
o Přiřazení 706 osob k minimálně jednomu vědnímu oboru UK v rámci hodnocení tvůrčí
činnosti na UK z celkových 759 osob, které byly dle článku 4 OR 24/2018 vybrány jako
relevantní pro tvůrčí činnost FaF v letech 2014-2018.
o Rozhodnutí nevyužít nabízenou možnost nominace výsledků tvůrčí činnosti FaF z let
2014-2018 do hodnocení peer review. Obory na FaF tedy budou hodnoceny na
základě bibliometrické analýzy.

•

Soutěže
o Nominace na Cenu Nadačního fondu Česká hlava, cenu Doktorandus za přírodní vědy
pro kandidáty: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D., a Mgr. Michaela Sochorová.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o konání „International Doctoral Conference“ ve dnech 19. – 20. 9. 2019
v Chorvatsku, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka registrace je 31. 8. 2019,
uzávěrka pro přijetí abstrakt je 1. 7. 2019.

•

Věda a výzkum
o Informaci o konání „4EU+ workshop Mathematics Meet Pharmacy“ ve dnech
23. – 24. 9. 2019 na FaF UK, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka registrace
je 30. 6. 2019.
o Informaci o Kurzu Management of Science and Innovation (MSI) pro studenty
i zaměstnance v zimním semestru 2019/2020, zveřejněný na fakultním intranetu.

•

Granty a projekty
o Grantová agentura UK poskytla hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK.
Ze 17 odeslaných závěrečných zpráv projektů řešených na FaF UK byly 3 projekty
hodnoceny

jako

mimořádně

dobré

(Mgr. Jakub

Fibigr,

Ph.D., Mgr. Ivona
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Lhotská, Ph.D., a PharmDr. Anna Patková, Ph.D.), 8 projektů bylo hodnoceno jako
splněné, u 5 projektů bylo hodnocení odloženo a 1 projekt byl hodnocen jako
nesplněný.
o Informace o vyhlášení 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích programu ERC CZ, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže
je dne 30. 7. 2019.
•

Soutěže
o Vyhlášení soutěží Falling Walls Lab a Falling Walls Venture určených studentům,
mladým vědcům, inovátorům a začínajícím podnikatelům, zveřejněné na fakultním
intranetu. Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2019.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů
•

Setkání seniorů v ZLR – tradiční akce se zúčastnilo 55 seniorů. Organizace se zhostily členky
VOS spolu s paní G. Opltovou. Setkání se z vedení fakulty účastnili prof. Šimůnek, prof.
Solich a Ing. Vlčková. Na setkání byl promítnut film prof. Dršaty „Cesta do pravěku“ o
historii farmaceutické fakulty. Na internetu byl zveřejněn článek dr. Karlíčkové včetně
fotografické přílohy.

•

Den otevřených dveří na fakultě a Vzdělávací program nejen o léčivých a medonosných
rostlinách v ZLR se konal ve čtvrtek 20. června 2019. V ZLR byl připraven program
s prohlídkou zahrady, dále 12 stanovišť s různými tématy o medu a včelaření, ukázka
drobného zvířectva, sokolníci, poznávací soutěž Městských lesů, „poznávačka“ léčivých
rostlin a další. Na fakultě se mohli návštěvníci podívat do vybraných laboratoří a vidět
zajímavé experimenty na katedře analytické chemie, katedře farmakognozie a katedře
organické a bioorganické chemie. Zaznamenali jsme velmi vysokou účast z mateřských
a základních škol. Poděkování Ing. Chlebkové a všem organizátorům.
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•

Nové reklamní předměty vč. triček pro skupinu DiJazzTiva se budou nakupovat formou
veřejné zakázky. Řešení převzal Ing. Včeliš.

•

Galerie Na Mostě – 1. 7. 2019 v 16 hodin se koná vernisáž výstavy Polychromované
dřevěné plastiky Jaroslava Doležala. Výstava potrvá do 2. 9. 2019.

•

Byl schválen požadavek na zhotovení informační tabule – „Galerie Na Mostě“ – umístit
v prostorách recepce, popř. na dalším vhodném místě.

•

Doc. Hronek předložil plán navrhovaného projektu „Navýšení uchazečů o studium na FaF“
– na základě schůzky s vedením fakulty 14. 6.

•

Zápis ze schůzky k agendě Odd. mezinárodních vztahů – pondělí 3. 6. 2019 15:00.

Oblast mezinárodních vztahů:
•

Z RUK zaslali kopii podepsaného MoU a Student Exchange Agreement se Seoul National
University, Korea (SNU). Studentská výměna bude možná od akademického roku 2020/21.
Bližší informace obdržíme během léta. SNU má Farmaceutickou fakultu.

•

Porada vedoucích zahraničních oddělení na Rektorátu UK 13. června 2019 – za fakultu se
účastnila Ing. Duspivová.
o Úvodní informace poskytla paní prorektorka Rovná, zaměřila se na alianci 4EU+. První
schválené projekty budou vyhlášení do konce června.
o V září 2019 bude rektorát organizovat seminář pro Fond Mobility a POINT, seminář
bude určen zvlášť pro referenty a pro studenty, zaměří se na to, jak připravit úspěšnou
žádost.
o Plánuje se změna u procesu stornovaných cest schválených Fondem Mobility. Nyní se
finanční prostředky přidělené na tyto cesty vrací zpět na rektorát. Nově se zvažuje
možnost ponechat tyto prostředky na fakultách a umožnit jim jejich další využití.
o Zahraniční oddělení RUK zavede nový SharePoint, kde bude s fakultami sdílet veškeré
informace a dokumenty, např. dohody. Měl by také obsahovat kalendář akcí, termíny
pro žádosti do různých programů atd.

•

Porada proděkanů pro mezinárodní vztahy na Rektorátu UK 18. června 2019 – za fakultu
se účastnil pan prof. Doležal a Ing. Duspivová.
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o PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D., končí k 30. 6. 2019 ve funkci vedoucí zahraničního
oddělení rektorátu. Odchází pracovat na MŠMT. Na její místo byl vybrán Mgr. Vratislav
Kozák.
o Obdrželi jsme informace, jak se postupuje u výběru žádostí z Fondu mobility –
přednost mají studenti magisterských a doktorských studijních programů před
studenty bakalářských programů. Liší se také kvóty na evropské a mimoevropské
výjezdy.
o POINT – podzimní kolo bude probíhat v říjnu zároveň s podzimním kolem Fondu
mobility
o 4EU+ - financování bude probíhat z EU a národních vlád. 10. října proběhne v Praze
setkání reprezentantů univerzit.

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
▪

Byly projednány poslední připomínky 1NP – 4NP + děkanát a zaslány BA 13. 6.
2019.

o Předpoklad dalšího průběhu
▪

VF I bude dopracována do stavu k převzetí v týdnu od 15. 7. 2019.

▪

Zahájení VF II předpokládáme před koncem července.

o Dodatek č. 2 a směnná smlouva
▪

Správní rada odsouhlasila směnnou smlouvu, pan rektor podepsal dne 18. 6.,
podpis primátora HK předpokládáme 21. 6. Nabytí právní pomoci po blokační
lhůtě na Katastru nemovitostí v týdnu od 15. 7. 2019.
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▪

Správní radě bude předložen dne 25. 6. 2019 ke schválení dodatek č. 2. Bude
možné jej podepsat po uplynutí blokační lhůty na Katastru nemovitostí v týdnu od
15. 7. 2019.

OSREP
•

STARSS – OP VVV
o Dne 12. 6. 2019 proběhla porada realizačního týmu, na které byly projednány
manažerské a vědecké aktivity projektu.
o V rámci DNS na nákup chemikálií a laboratorního materiálu byly uzavřeny kupní
smlouvy s vítěznými dodavateli.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 18. 6. 2019 proběhla porada realizačního týmu EFSA-CDN. Projednávány byly
uvedené body jako např. základní informace o projektu, výzkumné programy VP1-3,
personální obsazení, čerpání finančních prostředků, veřejné zakázky, monitorovací
indikátory, konference, stáže, řízení projektu.
o Probíhá příprava semináře pro zahraniční strategické partnery v Praze (termín 26. –
28. 6. 2019).
o V realizaci DNS, kdy se postupně uzavírají smlouvy s vítěznými dodavateli.
o Stavební práce z projektu EFSA-CDN nebudou realizovány z důvodu udržitelnosti
projektu, do cca 03/2028.
o Probíhá mapování využívání přístrojových deníků pro pořízené přístroje pro
vědeckovýzkumné účely.

•

ERDF – OP VVV
o Proběhla dodávka plnění v rámci VZ s názvem Aktivní prvky II.

•

MOLABI
o Schválena podstatná změna k přesunu finančních prostředků mezi položkami
rozpočtu díky vzniklým úsporám při realizaci VZ (přesun uspořených prostředků na
nákup příslušenství k přístroji kapalinový preparativní chromatograf).

•

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
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o Probíhá

příprava

zbývajících

veřejných

zakázek

k vyhlášení

(přepracování

softwarového nastavení klimatizací v praktikárnách, strukturovaná kabeláž - Zámostí,
nábytek), které vzešly ze žádosti o změnu. Předpoklad vyhlášení konec června 2019.
o Příprava žádosti o změnu (využití prostředků místo vybavení učeben 2463 a 2464
mobiliářem).
o Požadované změny musí být schváleny ze strany MŠMT.
•

InoMed – ITI – OP VVV
o Příprava podkladů pro MŠMT, koordinace FaF, LF HK a FN HK.
o V realizaci 6 veřejných zakázek, byly otevřeny obálky, na každý přístroj obdrženy
nabídky.

•

DS Fafík II. – OP Z
o Silný vítr poškodil stínící stany, bylo nahlášeno jako pojistná událost.
o Je nabízena volná kapacita na webových stránkách fakulty – evidujeme zájem nových
rodičů od září 2019.
o Probíhá výběrové řízení na novou pečující osobu.

•

ESF – OP VVV
o V přípravě je videodokumentace vybraných činností lékárníka v nemocniční lékárně II,
přičemž termín ukončení realizace a předání videí je do 30. 6. 2019.

•

UK – FaF - Zámostí, nákup pozemků
o Zaslány podklady na RUK k refundaci částky za nákup pozemku.

•

CEPIN – Udržitelnost
o Na LF HK byly odeslány podklady pro 5. závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu.
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

S účinností od 1. 7. 2019 bude zástupcem vedoucího katedry sociální a klinické farmacie
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
•

Výběrové řízení:
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry
farmaceutické technologie. Na výše uvedenou pozici byla vybrána Mgr. Monika
Smékalová, Ph.D.
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry biofyziky
a fyzikální chemie. Na výše uvedenou pozici byla vybrána Mgr. Veronika
Bernhauerová, Ph.D.
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry
biologických a lékařských věd. Na výše uvedenou pozici byla vybrána Mgr. Zuzana
Svobodová, Ph.D.
o Výsledek výběrového řízení na pozici údržbář/ka. Na výše uvedenou pozici byl vybrán
Ing. Petr Švanda.
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry
farmakologie a toxikologie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty, na úřední desce fakulty, na portálu
www.researchjobs.cz a ve zkrácené podobě v deníku MF Dnes. Výběrové řízení bude
vyhlášeno v průběhu srpna.
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry sociální
a klinické farmacie. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna na veřejně dostupných
internetových

stránkách

fakulty,

na

úřední

desce

fakulty,

na

portálu

www.researchjobs.cz a ve zkrácené podobě v deníku MF Dnes. Výběrové řízení bude
vyhlášeno v průběhu srpna.
o Opětovné vypsání výběrového řízení na pozici právník/právnička.
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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
•

Stavební úpravy objektu Loděnice – návrh studie
o Skautská organizace má zájem pokračovat v přípravě akce „Stavební úpravy objektu
Loděnice“. Po projednání s příslušnými orgány státní správy je jediná možnost
vybudování nového objektu Loděnice na stávajícím půdorysu. Fakultě byl předložen
návrh studie budoucího objektu (návrh byl konzultován a odsouhlasen vedoucím KTV
Mgr. Bezouškou). Vzhledem k tomu, že se objekt Loděnice nachází v území stavební
uzávěry, musí být studie Stavebních úprav objektu Loděnice odsouhlasena Radou
města Hradec Králové. V případě schválení záměru Radou města Hradec Králové bude
mezi fakultou a skautskou organizací uzavřena dlouhodobá smlouva o užívání nového
objektu a další spolupráci.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Informace z porady tajemníků ze dne 19. 6. 2019
o Personální změny na ekonomickém odboru RUK – od 17. 6. 2019 je novým vedoucím
EO a hlavním ekonomem UK pan Ing. Roman Karaš.
o Veřejná zakázka na ekonomický informační systém – ÚOHS ve druhém stupni zamítl
rozklad společnosti Magion a potvrdil prvostupňové rozhodnutí. Rozhodl tak
ve prospěch UK. Dle ÚOHS univerzita při stanovení zadávacích podmínek nepochybila
a může pokračovat při výběru nového dodavatel na ekonomický informační systém.
V současné době probíhá poslední fáze posuzování a hodnocení doručených nabídek.
o Veřejná zakázka na mobilního operátora – v současné době probíhá posuzování
a hodnocení doručených nabídek.
o Veřejná zakázka na pojišťovacího makléře – v současné době se hodnotí nabídky
(kvalitativní řešení).
o Dr. Wagner informoval o vydání nových opatřeních rektora, která jsou přístupná
na webu UK (č. 19/2019 – Změna OR č. 39/2017 a č. 20/2019 – Dodatek č. 3 k OR
č.52/2017).
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o Informace k nákupu energií. Nákup energií (el. energie a plynu) byl uskutečněn
na Českomoravské komoditní burze v Kladně (nákup plynu platí na rok 2020 a nákup
el. energie na roky 2020-2021 s fixací). Vývoj cen na trhu el. energie má v dalších
letech významně růst.
o Informace k varování Vysokých škol před možným útokem střelce (ze dne 10. 6. 2019).
UK okamžitě obvolala a varovala všechny děkany fakult a udělala patřičná opatření.
Všichni zajistili krizový plán až do odvolání PČR.
•

Interní předpisy
o Na intranetu fakulty bylo zveřejněno Opatření děkana č. 10/2019 Organizační řád
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, platnost a účinnost je od 1. 7. 2019. OD
č. 10/2018 se zrušuje.
o Pokračují práce na předpisu k rozvržení a evidenci pracovní doby, zpřístupnění
k připomínkám širšímu plénu fakultních pracovníků se předpokládá v průběhu
prázdnin.

•

Veřejné zakázky
o V rámci VZMR na úklidové služby v letech 2019-2020 byla vybrána firma ABY
servis s.r.o.
o V rámci VZMR na servis vzduchotechniky a klimatizace účastník s nejvýhodnější
nabídkou odstoupil z výběrového řízení. Z tohoto důvodu byl vyzván k podpisu
smlouvy účastník na 2. místě, tj. KASTT. Smlouva bude uzavřena v týdnu od 24. 6.
2019.
o Před vyhlášením je VZMR na dodávku reklamních předmětů.
o Před vyhlášením jsou dvě nadlimitní veřejné zakázky:

•

▪

Dokumentační systém pro molekulární biologii.

▪

Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii.

Vyčištění otvorů pro odtah u digestoří
o Úklidová firma ABY Servis, v rámci každodenního úklidu, provede vyčištění (vysátí)
otvorů pro odtah vzduchotechniky u všech digestoří na fakultě.
o IPTO připraví rozpis těchto úkonů a rozešle včas na katedry s požadavkem zajistit
přístup do těchto prostor.
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Různé
•

Plánované termíny dalších jednání kolegií děkana:
o

2. 9. 2019 KD

o 18. 9. 2019 (st) KD + RKD
o 1. 10. 2019 (út) KD
o 14. 10. 2019 KD + RKD
o 29. 10. 2019 (út) KD
o 11. 11. 2019 KD + RKD
o 25. 11. 2019 KD
o 9. 12. 2019 KD + RKD
o 6. 1. 2020 KD
o 20. 1. 2020 KD + RKD
o 3. 2. 2020 KD
•

Zahájení akademického roku 2019/2020 spojené s vernisáží výstavy k 50. výročí fakulty se
uskuteční dne 18. září 2019 od 15 hod. Místo bude ještě upřesněno.

•

Děkanské volno v kalendářním roce 2019 je předběžně plánováno na 23. 12. a 31. 12. 2019.

•

Děkan fakulty i členové kolegia přejí všem zaměstnancům i studentům fakulty příjemné a
klidné prožití letních prázdnin.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

