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ZÁPIS
č. 19/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 11. listopadu 2019

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

Omluveni:
doc. Duintjer Tebbens

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:
•

Udělení

mimořádných

jednorázových

stipendií

absolventům,

kteří

prospěli

s vyznamenáním a studium absolvovali složením SZZK nebo její části v podzimním
termínu konání státních závěrečných zkoušek:
o Absolventi magisterského studia SP Farmacie – dva absolventi obdrží jednorázové
stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia, každý ve výši
25 000 Kč. Absolvovali s vyznamenáním a měli lepší studijní průměr než první
absolvent s vyznamenáním v červnovém termínu SZZK, který také obdržel
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25 000 Kč. Třetí absolvent s vyznamenáním získá stipendium ve

výši

5 000 Kč (jeho studijní průměr je mezi absolventy, kteří byli v červnovém termínu
s vyznamenáním a umístili se na 4. až 8. místě v pořadí a jejich stipendium bylo
5 000 Kč/na každého).
o Absolventi navazujícího magisterské studia SP Zdravotnická bioanalytika –
v podzimním termínu neabsolvoval nikdo s vyznamenáním.
o Absolventi bakalářského studia SP Zdravotnická biaoanalytika – dvě absolventky,
které absolvovaly studium s vyznamenáním, získají stipendium za vynikající
studijní výsledky během celého studia, každá ve výši 5 000 Kč. Obě absolvovaly
studium v červnu 2019, ale stipendium v červnu nebylo vypláceno vzhledem
k tomu, že červnové promoce byly přesunuty na podzimní termín.
•

Termíny konání výuky 1. až 3. ročníku kombinované formy studia bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v letním
semestru ak. r. 2019/2020:
o 1. ročník: 28. 2. a 29. 2., 13. 3. a 14. 3., 27. 3. a 28. 3., 3. 4. a 4. 4., 24. 4. a 25. 4.,
15. 5. a 16. 5., 22. 5. a 23. 5. 2020.
o 2. ročník: 28. 2. a 29. 2., 13. 3. a 14. 3., 27. 3. a 28. 3., 3. 4. a 4. 4., 24. 4. a 25. 4.,
15. 5. a 16. 5., 22. 5. a 23. 5. 2020.
o 3. ročník: 28. 2. a 29. 2., 13. 3. a 14. 3., 27. 3. a 28. 3., 3. 4. a 4. 4. 2020
a individuální konzultace na bakalářské práci.

Kolegium děkana ukládá:
•

Vedoucím jednotlivých kateder a OJP předat požadavky k rozvrhu na letní semestr
ak. roku 2019/2020 na adresu rozvrh@faf.cuni.cz a to za prezenční i kombinovanou formu
studia, za českou i anglickou výuku. Vedoucí katedry/OJP nebo jím pověřený zástupce
uvádí v požadavcích pouze změny oproti ak. roku 2018/2019. Termín předání je
nejpozději do 13. 12. 2019.

Kolegium děkana bere na vědomí:
• Anketa pro hodnocení výuky studenty za akademický rok 2018/2019 byla nastavena na
období 7. 11. 2019 – 6. 12. 2019 a byla spuštěna.
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•

Metodické setkání prorektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. a pracovnic OSZS UK
se zástupci naší fakulty se uskuteční dne 10. 1. 2020 v zasedací místnosti děkanátu
v odpoledních hodinách po skončení schůzky na Lékařské fakultě UK v HK.

•

Výkaz Škol V 06-99 („Uchazeč 2019“) byl předán na MŠMT prostřednictvím sítě internet
dne 7. 11. 2019.

•

Na webových stránkách Univerzity Karlovy https://cuni.cz/UK-1444.html jsou zveřejněny
novinky vyplývající z Opatření rektora č. 30/2019 ve věci zavedení a používání průkazů na
Univerzitě Karlově. Účinnost tohoto opatření je od 1. 9. 2019.

Anglická výuka:
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Propagace studia v anglickém jazyce na veletrhu Study in Europe Fair 2019, Soul Jižní
Korea. Specificky o Farmacii projevilo zájem cca 25 uchazečů a byly podepsány 2 kontrakty
s agenturami.

•

Aktuální počet studentů 1. úseku studia FARMACIE samoplátci:
o 15 znovuzapsaných
o 19 nových studentů (z toho je 14 Íránců).

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

Věda a výzkum
o Nominace kandidátů do hodnotících panelů GA ČR. Kandidáty jsou:
prof. Nachtigal (305) a prof. Štaud (306).
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Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Podklady pro přijímací řízení do doktorského studia v akademickém roce
2020/2021 byly schváleny Akademickým senátem FaF UK dne 23. 10. 2019 a po
zapracování připomínek v SIS schváleny dne 1. 11. 2019.
o Informaci o výsledku hodnocení doktorského studia doktorandy na FaF UK
v akademickém roce 2018/2019. Doktorandům bylo položeno 11 základních
dotazů na jejich spokojenost v dané oblasti, které měly ohodnotit známkami
obdobně jako ve škole. Nejhorší známku (průměrně 2,2) získalo hodnocení kvality
technického zázemí v SIS a elektronického zpracování ISP a RH ISP. Naopak
nejvíce byli doktorandi spokojeni s kvalitou podpory poskytované pracovníky
Vědeckého oddělení (průměrná známka 1,1).
o Informaci o výsledku hodnocení doktorského studia absolventy z období
od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019. Absolventům bylo položeno 12 základních dotazů
na jejich spokojenost v dané oblasti, které měly ohodnotit známkami obdobně
jako ve škole, a 2 doplňující dotazy na hlavní negativa a pozitiva doktorského
studia na FaF. Nejhorší známku získalo hodnocení celkového příjmu od fakulty
během doktorského studia (průměrně 2,4) a kvalita technického zázemí v SIS
a elektronického zpracování ISP a RH ISP (průměrná známka 2,2). Naopak nejvíce
byli doktorandi spokojeni s kvalitou podpory poskytované pracovníky Vědeckého
oddělení (průměrná známka 1,0) a se systémem motivačních stipendií
za publikační činnost, podání grantu GA UK, za včasné ukončení studia apod.
(průměrná známka 1,1).
o Informaci o souhrnném hodnocení doktorského studia na FaF UK v akademickém
roce 2018/2019.

•

Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení jmenovacího řízení doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc.,
v oboru Humánní a veterinární farmakologie.
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•

Věda a výzkum
o Zveřejnění zápisu z jednání Rady programu PROGRES Q42 ze dne 25. 10. 2019,
včetně metodiky podpory postdoků na fakultě a metodiky fakultního hodnocení
publikací v roce 2019.
o Informaci o návštěvě hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení UK, která
proběhla na RUK v Praze ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2019. Setkání se v rámci diskusí
dne 31. 10. 2019 zúčastnili: Mgr. Petr Domecký a Mgr. Filip Kostelanský jako
zástupci studentů a dr. Eduard Jirkovský a dr. Burkhard Horstkotte jako zástupci
akademiků.
o Informaci z porady proděkanů pro vědu dne 5. 11. 2019 na RUK, věnované
především

procesům

hodnocení

vědy,

které

se

zúčastnili

doc. Roh

a Mgr. Dršatová.
o Informaci o zveřejnění kompletních výsledků M1 a M2 z hodnocení na národní
úrovni.
o Informaci o třetím ročníku soutěže Science Slam, která slouží k popularizaci vědy
a výzkumu na UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
•

Granty a projekty
o Informaci o nutnosti včasného vrácení nespotřebovaných financí roku 2019
poskytnutých na vzdělávací i výzkumnou činnost (především tedy na projekty
UK), rozeslanou elektronickou cestou dne 11. 11. 2019. Informace o nevyčerpání
veškerých přidělených financí je nutné předat na VO nejpozději do 24. 11. 2019.

•

Transfer technologií
o Informaci o přednášce „Zaměstnanecká díla a autorské právo“, konané dne
12. 11. 2019 na RUK v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o kurzu „Management of Science and Innovation (MSI2)“ pro studenty
UK, vyučovaném v zimním i letním semestru 2019/2020 v sídle CPPT v Praze,
zveřejněnou na fakultním intranetu.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal, podklady připravila p. Jeřábková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Konání oslavy výročí sametové revoluce v pátek 15. 11. 2019 od 17 hodin v posluchárně
A. Na neformálním setkání se studenty a zaměstnanci budou vzpomínat naši absolventi –
organizátoři studentské stávky v roce 1989. Akce je pořádaná ve spolupráci se SČSF a s AS
FaF UK.

•

Den otevřených dveří ve středu 27. 11. 2019. DOD proběhne ve spolupráci se SČSF a AS
FaF UK od 9 hodin. Informační přednášky pro uchazeče proběhnou v 9:00 hod, v 11:00
hod a ve 12:30 hod ve velké posluchárně na kampusu. Prezentaci zajišťují katedry:
o katedra organické a bioorganické chemie (Mgr. Veronika Sommerová,
Mgr. Michal Kadaník, Mgr. Rastislav Antal),
o katedra farmaceutické botaniky (Mgr. Zuzana Lomozová, Mgr. Aneta Ritomská),
o katedra farmaceutické technologie (Mgr. Barbora Boltnarová, Mgr. Jana
Brokešová),
o katedra farmakognozie (Dr. Marcela Šafratová, Mgr. Rudolf Vrabec, Mgr. Jiří
Janoušek),
o katedra analytické chemie (Mgr. Hedvika Raabová, Kristýna Arnoltová, Pavlína
Moravcová),
o katedra sociální a klinické farmacie (Mgr. Simona Dvořáčková, Dr. Zuzana
Očovská, Dr. Veronika Měrková),
o katedra biologických a lékařských věd (Mgr. Katarína Tripská, Mgr. Matěj Vicen,
Mgr. Simona Najpaverová),
o katedra organické a bioorganické chemie (Mgr. Veronika Sommerová, Mgr.
Michal Kadaník, Mgr. Rastislav Antal),
o katedra biochemických věd (Mgr. Veronika Skalická, Mgr. Linh Thuy Nguyen),
o katedra biofyziky a fyzikální chemie (Dr. Kuchařová).

•

Konání Jednodenní Juniorská Univerzity Karlovy v rámci DOD 27. 11. 2019 od 12:00 hod.
Přednášet budou doc. M. Hronek a prof. L. Opletal. Studenti budou moci vypracovat test,
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v případě úspěšného složení testu budou moci získat osvědčení a 5 plusových bodů
k přijímacím zkouškám.
•

Prodloužení MoU s Faculty of Medicine, Brawijaya. MoU s Faculty of Medicine, University
of Brawijaya vyprší v únoru 2020.

•

Uzavření dohody o spolupráci v oblasti výuky a výzkumu s Universidade Tecnológica
Federal do Paraná.

Kolegium děkana bere na vědomí
Oblast vnějších vztahů:
•

Propagace DOD a JJUK – dne 5. 11. 2019 bylo rozesláno 500 dopisů na vybrané české
a slovenské střední školy (gymnázia a zdravotní školy). Reklamní kampaň běží na
Facebooku, Google a Instagramu. Odkaz na náš DOD je umístěn na webu UK.

Oblast mezinárodních vztahů:
•

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok
2020/21 - rozpis kvót - nabídka stipendijních pobytů na základě rozpisu kvót
mezinárodních smluv. Termíny na podání přihlášek pro jednotlivé země – Rusko, Čína,
Egypt, Chorvatsko, Republika Severní Makedonie, Slovinsko, Švédsko, Řecko, Malta,
Slovensko byly zveřejněny na intranetu 29. 10. 2019.

•

POINT – v termínu do 31. 10. 2019 podalo v aplikaci na RUK za naši fakultu žádost
5 studentů o celkovou částku 228 tis. Kč.

•

CSP – dne 4. 11. 2019 se na RUK konal Seminář Centra strategických partnerství.
Informace o nové výzvě pro financování projektů z Fondu SP, která bude vyhlášena
v listopadu 2019. Aktivity se strategickými partnery budou podporovány částkou do
150 tis. Kč, aktivity s klíčovými partnery budou podporovány částkou do 60 tis. Kč.
Podrobnosti jsou uvedeny na webu https://csp.cuni.cz/CSP-1.html.

•

Ukazatel D – čerpání prostředků poskytnutých z Ukazatele D je nutné doložit do
30. 11. 2019. Nejpozději 10. 12. 2019 musí být přehled čerpání za fakulty předán na RUK.

•

STAFF Training Weeks - Nabídka zahraniční mobility pro neakademické zaměstnance bude
zapracována do připravovaného manuálu Možnosti mobilit. Návrh koncepce předložit do
příštího kolegia.
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•

Srovnávací zkoušky v Kyjevě a v Moskvě – pro SCIO byly zaslány naše propagační letáčky
v češtině a v angličtině.

Napsali o nás
•

Univerzita Karlova dne 6. 11. 2019 zveřejnila na svých webových stránkách článek
a fotografie z oslav 50. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Článek
najdete na odkazu https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8791&locale=cz.

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
•

Databáze místností je technicky připravena. Jednání na pracovištích jsou ukončena. Dne
11. 11. byly podklady předány architektům.

•

Dne 4. 11. proběhla porada s Ing. Kosteleckým z odboru výstavby RUK k pravidlům
programu 133 240:
o žadatel projektu – UK + nejspíše LFHK – bude prověřeno,
o správné načasování podání projektu – budova děkanátů nemusí být zkolaudována
jako výstup národního projektu,
o časová uznatelnost nákladů – pozemek pořízen před 1. 1. 2016 není uznatelný,
o finanční limit na m2 užitné plochy – 55 000 Kč/m2 stavební části,
o stravování – musíme provozovat sami nebo Koleje a menzy, jinak neuznatelný
náklad.

•

V rámci přípravy partnerské Dohody mezi fakultami musí být zpracována analýza
disponibilních zdrojů v letech 2019–2026 s ohledem na budoucí spolufinancování
projektů, které může reálně dosáhnout až 15 %.
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OSREP
•

STARSS – OP VVV
o Probíhá příprava na 3rd STARSS Conference – komunikace se zahraničními
experty.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o Veřejná zakázka s názvem VZ: EFSA-CDN-Liquid scintillation counter pro detekci
alfa, beta i gama záření pro experimentální účely III byla 4. 11. 2019 vyhlášena.
Termín pro podání nabídek je 9. 12. 2019.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Klimatizace,
byla zahájena dne 7. 10. 2019. Probíhá posuzování nabídek.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Kompresor,
byla zahájena dne 7. 10. 2019. Probíhá posuzování nabídek.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Stabilizátor
napětí UPS, byla zahájena dne 7. 10. 2019. V současné době probíhá posuzování
nabídek.
▪

Dynamický nákupní systém - Kupní smlouvy budou uzavřeny v týdnu od
11. 11. 2019.

o Z řídicího orgánu MŠMT obdrženo schválení 4. ŽoP a 3. ZoR.
o Dle porady EFSA-CDN z 25. 10. 2019, z úspor bude pořízen freezer a případně TLCMS. Bude upřesněno dle průzkumu trhu. Zároveň musí být schváleno MŠMT.
o V přípravě PGS konference, termín 22. – 23. 1. 2020, spolufinancováno z projektu
EFSA-CDN.
o Za VP1 vyhlášena VŘ na postdoc researcher (VP1_18 na 1,0 FTE) a na technického
pracovníka VP1_17 na 1,0 FTE).
o Za VP2 vyhlášeno VŘ na postdoc researcher (VP2_11 na 1,0 FTE) a 2x VŘ na
technického pracovníka v úvazcích 0,5 FTE (VP2_16 a VP2_17).
•

MOLABI – OP VVV
o Dynamický nákupní systém – probíhá nákup laboratorních přístrojů a materiálu.
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•

InoMed – ITI – OP VVV
o Ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2019 se uskutečnila úvodní konference projektu InoMed
– tisková zpráva o konferenci byla zveřejněna na webu FaF. Přítomni byli zástupci
FaF, LFHK i FN HK.
o Dynamický nákupní systém – na chemikálie a laboratorní přístroje jsme obdrželi
nabídky. V současné chvíli probíhá uzavírání smluv.

•

DS Fafík II. – OP Z
o Na jednu hodinu týdně byl od listopadu 2019 do dubna 2020 zajištěn pronájem
tělocvičny studia Gym4you, kde mohou děti rozvíjet své pohybové dovednosti.

•

ESF II – OP VVV
o Dne 24. 10. došlo ke schůzce s OPP RUK k projektu ESF II a jeho plynulému
fungování od počátku realizace plánované od 1/2020.

•

Erasmus+ - Výzva 2020
o Dne 5. 11. byla vyhlášena pro rok 2020 výzva Erasmus+ v rámci International
Credit Mobility (ICM), zatím není znám národní rozpočet na výzvu, termín pro
podání celouniverzitního projektu je 5. 2. 2020. Projekt bude na FaF zpracovávat
Mgr. Zuzana Holmanová, na kterou je možné směřovat dotazy a náměty.

•

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
o Výzva MŠMT (z OP VVV) zveřejněna v 8/2019 je zaměřena na zvýšení kvality výuky
spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému
studentské grantové soutěže na VŠ.
o Termín předložení žádosti je předpokládán 14. 1. 2020, zahájení realizace
projektu: 1. 1. 2020, ukončení realizace: 30. 6. 2023.
o Musí se jednat o paralelní grantovou soutěž na celouniverzitní úrovni,
předpokládají se 2letá grantová schémata.

•

Příprava projektů do Strategie ITI na období 2021-2027, OncoPharm+
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o Projektový záměr Farmaceutické fakulty s názvem OncoPharm+ byl dne
8. 11. 2019 aktualizován a odeslán na ŘO ITI, dle požadavků řídicího orgánu.
Tzn. finanční alokace byla pokrácena na 100 mil. Kč. Okruh potenciálních
spoluřešitelů zatím FaF UK, LF HK a FN HK. Zároveň bylo dodatečně zmíněno, že
projekt počítá s partnerem z aplikační sféry, který bude mít sídlo/provozovnu
v Hradecko-pardubické aglomerace. Rovněž bylo uvedeno, že partnerství budou
uzavírána dle aktuální potřeby a v souladu s připravovanou výzvou Strategie ITI.

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

Návrh opatření děkana k provádění doplňkové činnosti.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Vnitřní a interní předpisy
o Návrh opatření děkana k evidenci pracovní doby – většina připomínek
vypořádána; po jednání s vedením fakulty dne 6. 11. odsouhlasena časovost
odevzdávání výkazů jakožto podkladů pro zpracování mezd v tom smyslu, že
vedoucí pracoviště zajistí předání odsouhlasených výkazů všech pracovníků
daného pracoviště nejpozději poslední pracovní den v daném kalendářním
měsíci. Výkazy zaměstnanců budou obsahovat rovněž nařízenou práci přesčas,
práci o víkendu apod., a tyto informace budou po schválení výkazu zahrnuty do
souhrnné sestavy s těmito údaji pro další zpracování PaM. Dne 13.11. se koná
jednání na RUK, po němž bude jasněji v otázkách řešení klíčových námětů
z testování aplikace EPD (především vykazování při více úvazcích).
o Návrh organizačního pokynu k zahraničním cestám – po finální kontrole
aktualizovaných formulářů a úpravě s tím souvisejícího návrhu OD ke mzdě
zaměstnance při zahraniční pracovní cestě bude dokument připraven k vydání.

•

Spuštění studentské ankety hodnocení studia za akademický rok 2018/2019
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o Dne 7. 11. 2019 byla spuštěna v SIS studentská anketa hodnocení studia za
akademický rok 2018/2019.
o Anketa poběží do 6. 12. 2019.
•

Veřejné zakázky
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem FaF UK

4kanálový koagulometr

/financováno z projektu PROGRES/. Obdrželi jsme jedinou nabídku od společnosti
MEDISTA spol. s r.o. – nabídková cena 119 000 Kč, která je bez závad. V současné
době probíhá součinnost před podpisem smlouvy.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Vakuová automatická stanice /financováno
z projektu PROGRES/, byla zahájena dne 12. 9. 2019. Předpokládaná hodnota VZ:
82 644 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí: 18. 11. 2019, 9:00 hodin.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Rotační vakuová odparka financováno
z projektu PROGRES/, byla zahájena dne 12. 9. 2019. Předpokládaná hodnota 148
760 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 29. 10. 2019, v 10:00
hodin. Obdrželi jsme 4 nabídky. Dne 7. 11. 2019 bylo všem účastníkům doručeno
do datových schránek oznámení o výběru společnosti MERCI, s.r.o., s nabídkovou
cenou 71 852,50 Kč bez DPH a v současné době běží lhůta na podání námitek.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Laminární box /financováno z projektu
PROGRES/ byla zahájena dne 12. 9. 2019. Předpokládaná hodnota 123 966 Kč bez
DPH. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 5. 11. 2019, v 10:00 hodin. Obdrželi
jsme 1 nabídku od společnosti KRD-obchodní společnost s.r.o., s nabídkovou
cenou 73 980 Kč bez DPH, která je bez závad. Do 20. 11. 2019 bude uzavřena kupní
smlouva.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem 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
z projektu GAČR/, byla zahájena dne 4. 10. 2019. Předpokládaná hodnota
103 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 4. 11. 2019, v 10:00
hodin. Obdrželi jsme 2 nabídky. Dne 6. 11. 2019 zadavatel oznámil oběma
účastníkům výběr dodavatele společnosti AUTOCONT a.s. a v současné době běží
lhůta na podání námitek.

13

o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem FaF UK-Mikromanipulátor /pro katedru
farmaceutické technologie - financováno z projektu PROGRES/, byla zahájena dne
08. 10. 2019. Předpokládaná 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 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. Předpokládaná hodnota 226 000 Kč bez DPH.
Konec lhůty pro podání nabídek: 8. 11. 2019, v 10:00 hodin.
o VZMR s názvem Dodávka plynů a pronájem tlakových lahví pro FaF UK – Rámcová
smlouva na 2 roky /2020-2021/. Předpokládaná hodnota 290 tisíc Kč bez DPH
ročně, tj. za 2 roky 580 tis. Kč bez DPH. VZMR byla zahájena dne 8. 11. 2019. Konec
lhůty pro podání nabídek: 19. 11. 2019, v 10:00 hodin.
o Příprava VZMR s názvem Reklamní předměty pro FaF UK, bude vyhlášena
v listopadu.
o Příprava VZMR s názvem Ostraha objektů na FaF UK, jde o službu pro období od
1. 3. 2020 do 29. 2. 2022.
o DNS na chemikálie, skladové položky. Dne 4. 11. 2019 proběhlo otevírání nabídek,
kdy vyhrála společnost Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. s nabídkovou cenou
115 404 Kč. Předpokládaná hodnota zakázky byla 121 810 Kč bez DPH. V současné
době probíhá podpis smlouvy.
o Upozornění:
▪

Podle platných interních pokynů k zadávání veřejných zakázek je každé
pracoviště před zahájením zadávacího řízení povinno předat ke schválení
tiskopis „Předběžné schválení VZ od 100 tis. Kč do 400 tis. Kč bez DPH“.
Pracovníci kanceláře veřejných zakázek tak mohou včas vyhodnotit správnost
zadávání veřejné zakázky a předejít tak možnému pochybení v případě
způsobilosti nákladů, tím, že by byla zakázka vyhlášena v nesprávném režimu.

▪

V případě, kdy fakulta má na konkrétní služby uzavřenou rámcovou smlouvu,
je povinnost zadavatele zadávat služby spadající do předmětu těchto smluv
v jejím rámci. Seznam uzavřených rámcových smluv bude vypracován a
zavěšen na intranet Správního oddělení.

14

•

Cvičný požární poplach
o Dne 24. 10. 2019 se uskutečnil na budovách Jih a Sever cvičný požární poplach.
Poplach byl vyhlášen pomocí domácího rozhlasu. Evakuace zaměstnanců a
studentů z budov Jih a Sever proběhla bez problémů.

•

Stojan na plakáty pro Galerii Na Mostě
o Pro prezentaci výstav Galerie Na Mostě budou zakoupeny mobilní stojany
s možností variabilního umístění.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

