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ZÁPIS
č. 17/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 14. října 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
prof. Wsól, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, dr. Siatka, doc. Malý, dr. Bárta,
Mgr. Katerová, Mgr. Bezouška, Ing. Rudišar, Mgr. Handlová, Ing. Chlebková, dr. Kudláčková,
Mgr. Valášková, p. Voříšková
Hosté: Mgr. Dršatová, Ing. Klik, p. Dvořáková, Ing. Polanský, Ing. Hubáček, p. Vychytilová,
p. Jeřábková, p. Opltová

Omluveni:
doc. Duintjer Tebbens, JUDr. Obršál, 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 žádosti prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D., děkana Fakulty vojenského
zdravotnictví UO, uvolnění studentek 1. úseku studia magisterského studijního programu
Farmacie, které jsou zároveň studenty FVZ UO – Krejčová Martina, Matulová Viktorie
a Trunečková Kateřina ve dnech:
4. 10. 2019 - nácvik a provedení slavnostní vojenské imatrikulace v Hradci Králové
(z tohoto důvodu se výše uvedené studentky neúčastnily imatrikulace v Karolinu).
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22. 10. 2019 – nácvik k provedení vojenské přísahy (nácvik probíhá ve Vyškově).
07. 11. 2019 – vystrojení, které proběhne v Brně.
Informace byla předána vyučujícím elektronicky a výše jmenované studentky si domluví
s příslušnými vyučujícími případnou náhradu povinné výuky.
•

Uvolnění z výuky studentů Sara Merdita, Kateřina Kaňková, Tereza Buchalová a David
Brychta (všichni 3. ročník) z důvodu účasti na kongresu v Chorvatsku v termínu od 29.10.
- 3.11. 2019 Chorvatsko. Případnou náhradu si domluví studenti individuálně s příslušnými
vyučujícími.

Kolegium děkana ukládá:
•

Vedoucím kateder účast svou nebo jimi pověřeného zástupce na promocích 1. 11. 2019
ve velké aule Karolina v Praze. Promoce probíhají v 10:30 hod. - promoce absolventů
magisterského studijního programu Farmacie, ve 12:00 hod. - promoce absolventů
magisterského studijního programu Farmacie a navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika - a ve 13:30 hod. – promoce absolventů rigorózního
řízení.
Promoce absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytiky, která
je 1. 11. 2019 od 9:00 hod. v Aule v Profesním domě z řad vyučujících se účastní
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. a doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Rozhodnutí MŠMT ČR čj. C MSMT-401/2018-099 ze dne 10. 9. 2019 o udělení vládního
stipendia zahraniční studentce 1. úseku FARM (ID 642662), studující v českém jazyce, stát
Namibie, ve výši 14.000 Kč měsíčně na standardní dobu studia od 1. 10. 2019 do
30. 9. 2024.

•

Rozhodnutí MŠMT ČR čj. C MSMT-401/2018-100 ze dne 16. 9. 2019 o udělení vládního
stipendia zahraniční studentce 1. úseku FARM (ID 642662), studující v českém jazyce, stát
Namibie, ve výši 14.000 Kč měsíčně na standardní dobu studia od 1. 10. 2019 do
30. 9. 2024.

•

Rozhodnutí MŠMT ČR čj. C MSMT-401/2018-102 ze dne 27. 8. 2019 o udělení vládního
stipendia zahraničnímu studentovi 1. úseku FARM (ID 627914), studujícímu v českém
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jazyce, stát Namibie, ve výši 14.000 Kč měsíčně na standardní dobu studia od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2024.
•

Dopis UKRUK/284579/2019 ze dne 7. 10. 2019 ohledně nezbytnosti evidence nostrifikací
v rámci přijímacího řízení v programu UCHAZEČ. Tyto informace budou převedeny
a využity i v programu STUDENT. Termín pro fakulty k doplnění do příslušné aplikace je
stanoven nejpozději do 31. 12. 2019.

Anglická výuka:
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Otevření registrace pro oba anglické studijní programy Farmacie a Farmaceutické vědy.

•

Aktualizace web stránek fakulty v souvislosti s otevřením registrace pro výše uvedené
programy.

•

Aktualizace stránek:
https://www.faf.cuni.cz/Admission/Undergraduate/

•

What our students say:
https://www.faf.cuni.cz/Admission/What-our-students-say/

•

Students ambassadors
https://www.faf.cuni.cz/Admission/Undergraduate/Pharmacy/Ambassadors/

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

Doktorské studium
o Účtování stravného studentů. Nejschůdnější variantou pro studenty, řešící
projekt GA UK, se jeví uzavření DPP na výzkumnou činnost a administraci projektu
GA UK po celou dobu trvání projektu (předpokládaná dohoda nastavená
na minimální možnou částku 3 tis. Kč/ 1 rok) a tím umožnění proplacení v rámci
cestovních náhrad stravného a to na základě řádně schválených cestovních
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příkazů ze zdrojů GA UK. Studenti, kteří nemají žádný pracovně-právní vztah
k FaF UK a neřeší projekt GA UK, nemohou vykazovat stravné v rámci vyúčtování
cesty. Těmto studentům je možné vyplatit jako kompenzaci stipendium.
•

Granty a projekty
o Upozornění pro řešitele grantů, aby žádosti o přesuny v čerpání grantů dodali na
Vědecké oddělení do konce listopadu 2019 a faktury a podklady pro vyúčtování
výdajů z grantů na Ekonomické oddělení do 12. 12. 2019. Vystavit objednávky na
nákup zboží a služeb je možné do 29. 11. 2019.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o seminářích pro doktorandy v angličtině, zveřejněnou na fakultním
intranetu.
o Informaci

o akci

„Movie

Night

for

International

Students“,

konanou

dne 17. 10. na RUK v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Zveřejnění úvodních informací pro doktorandy 1. ročníku na fakultním intranetu.
•

Věda a výzkum
o Informaci o zveřejnění hodnocení dle Metodiky 2017+, hodnocení vybraných
výsledků za 2 roky i oborových bibliometrických zpráv za 2 roky.
o Informaci o přednáškovém dopoledni na téma „Současná role farmaceuta
ve zdravotní péči a v řešení problémů spojených se stárnutím populace“ v rámci
Týdne vědy a techniky AV ČR, které proběhne v pondělí 11. 11. 2019 od 10 hod.
na FaF UK. V rámci programu postupně vystoupí dr. Kostřiba, doc. Malý
a dr. Doseděl.

•

Granty a projekty
o Informaci o semináři věnovaném podávání žádostí o nové projekty GA UK
pro studenty 1. ročníků doktorského studia, který proběhne v zasedací místnosti
děkanátu

pro česky

mluvící

navrhovatele

dne 15. 10. 2019

od 13 hod.

a pro anglicky mluvící navrhovatele dne 16. 10. 2019 od 13 hod. Informace
pro navrhovatele projektů GA UK budou po seminářích zveřejněny na fakultním
intranetu.
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o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.
•

Transfer technologií
o Informaci o prezentaci ze semináře „Duševní vlastnictví – oceňování nehmotných
aktiv“, zveřejněné na fakultním intranetu.
o Informaci o připravované 1. interní soutěži o podporu procesu komercializace
výsledků výzkumu a vývoje na UK II v rámci získaného projektu z programu TA ČR
Gama 2. Celková podpora na projekt bude 16,1 mil. Kč a realizace bude probíhat
3 roky do prosince 2022. Projekt je určen na podporu ověření komerčního
potenciálu a přípravu komercializace (tzv. proof of concept fáze), navazuje
na projekt Gama realizovaný na UK v období 2014-2019.

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

Oslava 50 let fakulty v sobotu odpoledne 19. 10. 2019 - vedení fakulty připraví prezentace
pro panelovou diskusi.

•

Slavnostní večer 19. 10. 2019 – Schválen seznam oceněných pamětních medailí fakulty.

•

KOMS – Po dohodě s dr. Matuškovou nebude nadále administrativa a fakturace programu
KOMS realizovaná přes fakultu.

•

18. 10. 2019 přednáška Dr. Matúše Ferecha na téma „Evropská unie a její role v regulaci
léčiv“ – posl. A od 15:00.

•

27. 11. 2019 Den otevřených dvěří (od 9:00 Kampus) bude spojen s jednodenní
Juniorskou univerzitou UK (od 12:00) – organizuje doc. Hronek, pozvánka je na webu.

•

V pátek 15. 11. 2019 se bude konat vzpomínkového setkání k listopadu 1989
v posluchárně A od 17:00.
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Oblast mezinárodních vztahů:
•

POINT – podpora internacionalizace: vyhlášeno podzimní kolo pro možnost získání
příspěvků z programu POINT pro studenty a fakulty. Možnost přihlašování od 1. do
31. 10. 2019 online v aplikaci IS Věda - zveřejněno na intranetu 1. 10. 2019.

•

Nabídka stipendií DAAD – zveřejněna nabídka organizace DAAD (Německé akademické
výměnné služby) na stipendia pro studenty, doktorandy, post-doktorandy a učitele.
Termín pro přihlašování je do 15. listopadu 2019 - zveřejněno na intranetu 2. 10. 2019.

•

Nabídka studijních a praktikantských stipendií na letní semestr 2020 do Německa od
neziskové organizace GFPS - zveřejněno na intranetu 3. 10. 2019.

•

Nabídka stipendií na kanadských univerzitách od komise CFBE pro studenty všech oborů
- zveřejněno na intranetu 7. 10. 2019.

•

Výběrové řízení na mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé
meziuniverzitní spolupráce v roce 2020. vyhlášeno rektorátem, třístupňové řízení. Jedná
se o krátké (1-3týdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty. Fakultní termín pro
podání žádostí je 15. listopadu 2019 - zveřejněno na intranetu 9. 10. 2019.

•

BE_a_DOC Brazil – FaF vyjádřila zájem o účast v programu (Brazil – Europe Doctoral and
Research Programme) o sdílení výzkumných pozic pro Ph.D. studenty a akademické
pracovníky. Nyní je třeba specifikovat nabízené obory, pozice a počty, které reálně fakulta
nabídne. Email z 6. 9. 2019 od K. Kolínové obdrželi i prof. Doležal a doc. Roh.

Napsali o nás:
•

ČLnK – Informace o oslavách a Dni otevřených dveří na Farmaceutické fakultě byly
zveřejněny na webu ČLnK dne 9. 10. 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
•

14. 10. 2019 bude technicky dokončena databáze místností vytvářená v programu MS
Access. Nahrány do ní již budou standardy místností za administrativní a výukové prostory
a standardy laboratoří. Následně v příštím týdnu budou kontaktována pracoviště pro
projednání jednotlivých místností.

•

Pro potřeby EIA bude nezbytné doplnit u laboratoří, kde zatím není, odhad budoucího
odběru energií s ohledem na plánované přístrojové vybavení jednotlivých místností.

•

AS LFHK schválil dne 7. 10. 2019 svěření pozemků do své správy. Materiál pro AS FaF byl
předán pro projednání v říjnovém termínu.

•

Připravuje se zpráva ke koordinační situaci plánovaného investičního záměru, z níž
vyplynou požadavky pro smluvní úpravu vztahů s partnery (jako je MMHK, FNHK, ŘSD,
ÚZSVM), kteří jsou vlastníky pozemků a náš investiční záměr se jich bude dotýkat.

OSREP
•

STARSS – OP VVV
o Dne 8. 10. 2019 proběhla porada realizačního týmu – finanční a projektový
monitoring.
o Dne 12. 10. 2019 proběhl na ZLR odborný seminář Propojení výzkumu na FaF UK
s praxí – zkušenosti absolventů Ph.D. studia.
o Probíhá příprava 3. STARSS konference v termínu 25. – 26. 11. 2019, která je
plánována za účasti šesti zahraničních expertů. Veřejná zakázka malého rozsahu
na služby s názvem: Konference III. pro projekt STARSS byla zahájena, lhůta pro
podání nabídek končí dne 15. 10. 2019.
o Dne 13. 9. 2019 vyhlášeny DNS (chemikálie, laboratorní materiál, laboratorní
přístroje).
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o Na základě VŘ na Centrální generátor dusíku došlo k úspoře. Bude projednáno,
jaký konkrétní přístroj je potřebný v rámci realizace projektu dokoupit.
o Probíhají konzultace v rámci naplnění závazného monitorovacího indikátoru
s názvem

Počet

účastí

podpořených

výzkumných

týmů

realizovaných

v programech mezinárodní spolupráce, kdy v projektu musí být minimálně
1 navazující mezinárodní projekt.
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Výběrová řízení související s dodávkou NMR spektrometru:
▪

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem: EFSA-CDN Stavební úpravy místnosti č. 2116 a další práce související s instalací NMR
spektrometru, obdržena jedna nabídka.

▪

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Klimatizace
byla zahájena dne 7. 10. 2019. Konec lhůty pro podání nabídek: 7. 11. 2019.

▪

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Kompresor
byla zahájena dne 7. 10. 2019. Konec lhůty pro podání nabídek: 7. 11. 2019.

▪

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Stabilizátor
napětí UPS, byla zahájena dne 7. 10. 2019. Konec lhůty pro podání nabídek:
7. 11. 2019.

▪

Výše uvedená VŘ byla průběžně konzultována na MŠMT, jedná se
nepodstatné změny, které budou hrazeny z položky stavební práce a vzniklých
úspor. Týká se klíčového vybavení EFSA-CDN.

o MŠMT doposud neschválilo podstatnou změnu pro vyhlášení VŘ na beta counter
(VP1). Toto VŘ již bude vyhlašováno potřetí.
o Dne 10. 10. 2019 vyhlášeny DNS (chemikálie, laboratorní materiál.
o Proběhlo VŘ VP1_10 (Výzkumný pracovník typu JR/SR researcher).
o Proběhlo VŘ VP1_13 (Výzkumný pracovník/Postdok pracovník).
o Proběhlo VŘ VP2_10 (Výzkumný pracovník/Postdok pracovník).
o Dne 2. 10. 2019 na Farmaceutické fakultě proběhla přednáška s názvem
„Dexrazoxane – Drug or Prodrug?“, přednášejícím byl zahraniční expert
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prof. Brian Hasinoff (College of Pharmacy, University of Manitoba, Winnipeg,
Canada).
o Dne 3. 10. 2019 proběhla přednáška s názvem „DNA Topoisomerase II beta: The
first 30 years.“, přednášejícím byla zahraniční expertka prof. Caroline Austin
(Newcastle University, United Kingdom).
•

MOLABI – OP VVV
o Vzhledem k faktu, že projektu MOLABI-PL zbývá rok realizace (ukončení
k 10/2020) probíhá komunikace s garantem prof. Opletalem ohledně využití
zbývajících finančních prostředků.

•

DSP – OP VVV
o Probíhá procesní nastavení k absolvování stáže Ph.D. studenta – povinné naplnění
indikátoru. Vytipovaná studentka vyjede na začátku letního semestru 2020.

•

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Aktuálně probíhají poslední dodávky v rámci projektu Nábyteček.
o Realizace projektu končí 31. 10. 2019.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o Probíhá dodání veřejné zakázky na dodávku notebooků včetně příslušenství.
o Příprava 1. konference projektu v procesu, probíhá upřesnění harmonogramu
akce, seznamu pozvaných a organizačních záležitostí. Termín: 31. 10. - 1. 11. 2019,
Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí.

•

DS Fafík II. – OP Z
o Dne 6. 9. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na náhradní pečující osobu,
předpokládaný termín ukončení je 15. 10. 2019.
o Aktuální obsazenost činí 86 %; volná místa jsou pouze ve čtvrtek a v pátek.

•

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK - MMVP UK
o Dne 2. 10. 2019 byl informován RUK, že poslední mobilita FKT1 do Švýcarska
(či jiných zemí) stále není obsazena. Tímto je mobilita zrušena a RUK finance
převede na jinou fakultu, která je připravena je využít.
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•

Institucionální program pro VVŠ pro roky 2019-2020
o Z RUK obdrženy podklady pro vypracování „průběžné verze zprávy“ o plnění
stanovených cílů IP UK za rok 2019, a to pro část A Institucionálního plánu (Aktivity
směřující k naplnění priorit Dlouhodobého záměru UK) a pro část B (Vnitřní soutěž
v tematických okruzích I.- II.).

•

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků
výzkumných organizací – OP VVV
o Dne 7. 10. 2019 odesláno na Rektorát UK vyjádření o zájmu podání žádosti
o dotaci Farmaceutické fakulty.
o Výzva bude zaměřena na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory
mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků.

•

Bioinformatics Centre Hradec Kralove - Erasmus+
o Realizaci projektu bude administrovat oddělení OSREP. Rozpočet projektu cílí na
mezinárodní projektová a vzdělávací setkání, tvorbu výstupů (Bioinformatics for
Pharmacy).
o Dne 14. - 18. 10. 2019 bude probíhat Codeweek, v rámci kterého budou probíhat
na Univerzitě Hradec Králové přednášky.
o Dne 22. 10. 2019 od 14:00 hod. bude probíhat představení projektu na
Farmaceutické fakultě.
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výběrové řízení
o Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí katedry biofyziky a fyzikální chemie.
Do výše uvedené funkce bude s účinností od 1. 2. 2020 ustanoven doc. Dipl.Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. na období 5 let.
o Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí katedry biochemie. Do výše
uvedené funkce bude s účinností od 1. 11. 2019 ustanoven prof. Ing. Vladimír
Wsól, Ph.D. na období 5 let.
o Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí katedry farmakognozie. Do výše
uvedené funkce bude s účinností od 1. 1. 2020 ustanovena doc. Ing. Kateřina
Macáková, Ph.D., na období 3 let.
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/pracovnice katedry
farmakognozie se nebude realizovat. Nepřihlásil se žádný uchazeč.
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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:
•

Zabezpečení šatních skříněk ve VaVC (kampus)
o Předpokládané navýšení společných nákladů s LF v HK o cca 85 tis. Kč.

•

Kurz Lukostřelba
o Na základě předložené žádosti Dr. Kudláčkové byla, v případě aktivity doplňkové
činnosti kurzu Lukostřelby, schválena snížená sazba režijních nákladů ve výši 10 %
a zvýšení limitu osobních nákladů na 75 %.

•

Ochrana fasády jižní budovy před poškozením
o V návaznosti na poslední poškození nové fasády JB sprejery a pravděpodobnost
dalšího opakování byly zjišťovány způsoby a možností její ochrany (anitgraffitový
nátěr).
o Vhledem k vysoké ceně ochranného nátěru, byla realizace odložena.

•

Zajišťování ostrahy dodavatelskou firmou
o Stávající RS na ostrahu s firmou Bara končí 29. 2. 2020.
o Po zkušenosti se zajišťováním služby ostrahy dodavatelskou firmou, které
proběhlo bez větších nedostatků, bude opět vyhlášena VZ s možností uzavření RS
na 3 roky.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Oslavy 50. výročí založení fakulty - rozvaha výdajů a příjmů
o Kolegiu děkana byla předložena aktuální rozvaha příjmů a výdajů souvisejících se
zajištěním průběhu oslav 50. výročí založení fakulty.

•

Informace z porady tajemníků ze dne 2. 10. 2019
o OR č. 31/2019 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci
UK
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▪

Náhrady za dny zdravotního volna jsou způsobilým výdajem projektů OP VVV
(inf. Mgr. Baťkové – odbor projektové podpory).

o OR č. 32/2019 Změna Organizačního řádu rektorátu UK
▪

Oddělení vnitřního auditu → odbor vnitřního auditu a kontroly – zabezpečuje:
provádění kontrol výkonu vnitřní správy UK a jejich součástí, provádění
kontrol hospodaření UK a jejich součástí, šetření stížností, činnosti
souvisejícím se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a zároveň zabezpečuje metodickou pomoc v oblasti své činnosti (vedoucí
Ing. Stuchlíková).

▪

V rámci odboru výstavby je zřízeno Oddělení strategických investičních
projektů, které kompletně zajišťuje úkoly spojené s projekty Kampus Albertov
a Nové budovy ÚDAUK v Motole a dále úkoly spojené s technickou supervizí
strategických investičních projektů určených rektorem, prorektorem pro
rozvoj a kvestorem (zajišťuje Ing. Kurzová, dosud vedoucí odboru výstavby,
vedoucím tohoto odboru výstavby byl rektorem znovu uveden do funkce
Ing. Kostelecký).

▪

Název „informační, poradenské a sociální centrum“ se nahrazuje názvem „UK
POINT“ – zahrnuje: oddělení informačních služeb, Centrum Carolina, oddělení
služeb pro zaměstnance a absolventy a univerzitní obchod.

o Čerpání rozpočtu UK k 30. 6. – v souladu s plánem (čerpáno cca 48 % plánovaného
rozpočtu).
o Převod zaměstnanců v rámci UK (mezi fakultami, součástmi) – 2 možnosti –
ad1/ukončení PS na jedné součásti, uzavření PS na druhé součásti, ad2/ převod
bez ukončení a znovu uzavření PS – vyžaduje souhlas obou stran (není dořešeno
v EGJE).
o Potvrzení o studiu – pouze elektronicky.
o Prorektorka Králíčková – návštěvy na fakultách.
o Vybírání poplatků za uznávání středoškolského vzdělávání – UK doporučuje
vybírat (650,- Kč), UK uvažuje na příští rok o nákupu britské databáze, která
umožní snadnější ověřování vzdělávání uchazečů.
o Vysokoškolské nostrifikace bude zajišťovat SO RUK (vyjma LF obor zubař).
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o Platby předem v případě samoplátců – nelze (není zákonná opora) pouze na
základě vydaného rozhodnutí.
o Zakázka na makléře (1. část k přípravě zakázky na pojišťovací služby UK) – zrušena.
o Zakázka na EIS – stále ve fázi hodnocení, reakce na námitky.
•

Informace z jednání se zástupci FV VOS
o EPD – návrh OD k evidenci pracovní doby byl zaslán zástupcům fakultního výboru
VOS 19. 9.
▪

Dotazy – k vedení evidence pracovní doby – návštěvy lékaře, evidence
přesčasů, práce o víkendech; evidence u zaměstnanců, kteří nemají přístup do
PC.

▪

FV VOS doporučuje stále povinně vést evidenci docházky.

o Sick days.
o 6. týden dovolené pro THP zaměstnance .
o Navýšení hodnoty stravenek a stravenkové karty.
•

Instalace zařízení na úpravu vody od společnosti Filtermac s.r.o. na budově VaVC
o LF v HK podepsala smlouvu s firmou Filtermac s.r.o. o dodání a provozu zařízení
na úpravu vody v budově VaVC.
o Dodávka zařízení je za symbolickou cenu 1 Kč. Náklady spojené s instalací zařízení
a nárůst dalších režijních nákladů spojených s odběrem vody nyní LF v HK
zpracovává.

•

Serverovna v budově VaVC
o Současný stav serverovny v budově VaVC je dlouhodobě neudržitelný, nutno
provést analýzu, která si s největší pravděpodobností vyžádá rekonstrukci a nákup
dieselagregátu.
o Dalším krokem bude přesunutí uzlu CESNET do prostor VaVC.

•

Vnitřní a interní předpisy
o Návrh opatření děkana k evidenci pracovní doby – po zapracování podnětů
vzešlých z jednání kolegia děkana bude rozšířenému kolegiu děkana rozesláno
vypořádání připomínek a dopracovaný návrh předpisu.
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o Návrh spisového řádu FaF UK – po vydání schvalovacího výroku Archivu RUK bude
předpis vydán.
o Návrh opatření děkana k doplňkové činnosti – bude zaslán rozšířenému kolegiu
děkana k připomínkám.
o Návrh pokynu tajemnice k zahraničním cestám – bude zaslán kolegiu děkana
k připomínkám.
o Návrh opatření děkana k zavedení tzv. sick days – nyní je v přípravě prováděcí
předpis k tomuto opatření.
•

Veřejné zakázky
o Opakovaná nadlimitní veřejná zakázka s názvem: „Dokumentační systém pro
molekulární biologii II“, byla zahájena dne 26. 08. 2019 /předpokládaná hodnota
909.090,- Kč bez DPH/. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 26. 09. 2019.
Obdrželi jsme 1 nabídku, a sice od společnosti GeneTICA s.r.o. V současné době
stále probíhá řešení některých nejasností s účastníkem.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: Vakuová automatická stanice
/financováno z projektu PROGRES/, byla zahájena dne 12. 09. 2019.
Předpokládaní hodnota VZ: 82 644,- Kč bez DPH. Konec lhůty pro podání nabídek:
15. 10. 2019, v 9,00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: Rotační vakuová odparka financováno
z projektu PROGRES/, byla zahájena dne 12. 09. 2019. Předpokládaní hodnota VZ:
148 760 Kč bez DPH. Vzhledem k dotazu jednoho ze zájemců o VZ byly upraveny
technické parametry požadovaného přístroje a posunuta lhůta konce lhůty pro
podání nabídek: 29. 10. 2019 v 10:00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: Laminární box financováno z projektu
PROGRES/, byla zahájena dne 12. 09. 2019. Předpokládaní hodnota VZ:
123 966 Kč bez DPH. Vzhledem k dotazu jednoho ze zájemců o VZ, byly upraveny
technické parametry požadovaného přístroje a posunuta lhůta konce lhůty pro
podání nabídek: 05.11.2019 v 10:00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: FaF UK - Dodávka IT vybavení pro
Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové /3 notebooky a 3 externí monitory
včetně příslušenství pro Katedru biofyziky a fyzikální chemie - financováno
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z projektu PROGRES/, byla zahájena dne 04. 10. 2019. Předpokládaní hodnota VZ:
103.000 Kč bez DPH. Konec lhůty pro podání nabídek: 4. 11. 2019 v 10:00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: FaF UK - Mikromanipulátor /pro Katedru
farmaceutické technologie - financováno z projektu PROGRES/, byla zahájena dne
8. 10. 2019. Předpokládaní hodnota VZ: 123 900 Kč bez DPH. Konec lhůty pro
podání nabídek: 8. 11. 2019 v 09:00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem VZ: FaF UK - Elektronický monitorovací
systém odběru perorálních léků ambulantních pacientů /100 kusů - financováno
z projektu PROGRES – Fond děkana – pro Katedru sociální a klinické farmacie/,
byla zahájena dne 8. 10. 2019. Předpokládaní hodnota VZ: 226.000 Kč bez DPH.
Konec lhůty pro podání nabídek: 8. 11. 2019 v 10:00 hodin.
o DNS na chemikálie, skladové položky. Dne 25. 9. 2019 proběhla lhůta pro podání
nabídek, nicméně do zakázky nepřišla žádná nabídka. Výběrové řízení tak bylo
zrušeno a následně opakovaně vyhlášeno. Lhůta pro podání nabídek je do
14. 10. 2019.
o Pozn.: V souvislosti s cateringem, kdy na projektu STARSS je plánován odborný
seminář na den 12. 10. 2019 bylo provedeno poptávkové řízení, kdy se oslovilo
5 potenciálních dodavatelů, kdy vyhrál s nejnižší nabídkovou cenou a zároveň
s nejširší nabídkou dodavatel Restaurace Mexita s.r.o.
•

Další informace z oblasti Správního oddělení
o Uzavřená rámcová smlouva na cateringové služby – vzhledem k neplnění
povinností druhé smluvní strany zaslána výpověď ze smlouvy a žádána smluvní
pokuta.
o Nová kontrola závěrečných prací na plagiáty v systému Turnitin – od 1. 10. 2019
probíhá v SIS nová kontrola na plagiáty, a to v systému Turnitin. Dosavadní
kontrola v systému Thesis zůstává zachována, práce je tedy kontrolována
nezávisle ve dvou systémech, v SIS tedy vzniknou dva protokoly (formát pdf).
Thesis zohledňuje ve větší míře tuzemské zdroje, Turnitin je mezinárodně
uznávaný standard. Kontrola se provádí po odevzdání práce automaticky,
nicméně jak školitel, tak student mohou provést kontrolu práce ještě před jejím
odevzdáním, maximální počet kontrol provedených v systému Turnitin
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studentem či školitelem je 5. Učitelé fakulty budou na novou skutečnost
upozorněni hromadným emailem.
•

Prověrka BOZP a prohlídka PO
o Pravidelná prověrka BOZP a požárně preventivní prohlídka PO bude provedena
na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové dne 26. - 27. 11. 2019.
Odpovědní pracovníci budou zároveň před akcí znovu upozorněni hromadným
mailem.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

