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ZÁPIS
č. 20/2019
z jednání kolegia děkana 25. listopadu 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,
Ing. Hubáček, p. Vychytilová

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

O prominutí poplatku za rigorózní řízení, ke kterému uchazečka podala přihlášku
opakovaně. Důvod: uchazečka má v současné době možnost konat rigorózní řízení, ke
kterému se přihlásila v roce 2015 a může požádat o úpravu tématu práce. V případě, že
nestihne rigorózní práci s případným novým tématem práce obhájit a rigorózní zkoušku
vykonat v termínu do 31.12.2020, bude muset v případě zájmu podat novou přihlášku
a poplatek za nové řízení zaplatit v plné výši.
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Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Stanovení podmínek pro přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky, dosažené
v akademickém roce 2018/2019. Návrh podmínek bude předložen Akademickému senátu
fakulty dne 26. 11. 2019.

•

Stanovení podmínek pro možnost podání žádosti o udělení stipendia za sportovní
výsledky, dosažené během roku 2019 jsou:
o Žadatel/žadatelka je studentem/studentkou magisterského, bakalářského nebo
navazujícího magisterského studia, skutečná doba studia nepřesáhla ke dni
přiznání stipendia standardní dobu studia příslušného studijního programu o více
než dva roky a v kalendářním roce 2019 dosáhl/dosáhla vynikajících sportovních
výsledků na úrovni celostátní (např. České akademické hry), případně
mezinárodní.
o Žadatel/žadatelka v době, kdy dosáhl/dosáhla tyto vynikající sportovní výsledky,
byl/byla studentem naší fakulty.
o Žadatel/žadatelka v době, kdy podává žádost o udělení stipendia za vynikající
sportovní výsledky, je studentem/studentkou fakulty.
o Žádost podá do 23. 1. 2020.
Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená ve složení
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., Mgr. Jiří Bezouška a Mgr. Iveta Szakošová.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Dopis rektora UK čj. UKRUK/310774/2019 ze dne 6. 11. 2019 o změně rozhodovací praxe,
týkající se uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání dle § 89 a n. zákona
o vysokých školách (dále jen „obecná nostrifikace“), kterou schválilo dne 23. 9. 2019
kolegium rektora a která bude účinná od 1. ledna 2020.

•

Dopis rektora UK čj. UKRUK/84354/2019-5 ze dne 18. 10. 2019, kterým je jmenován do
funkce garanta navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

3

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

Doktorské studium
o Od roku 2020 nebude vypláceno stipendium za publikační činnost za publikace
zveřejněné v časopisech, které nejsou v žádném oboru umístěny lépe než
ve 4. kvartilu dle AIS. Rozhodné bude datum odeslání do redakce časopisu. Dojde
k úpravě odpovídajícího opatření děkana.

•

Kvalifikační řízení
o Návrh komise pro jmenovací řízení doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc., v
oboru Humánní a veterinární farmakologie: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.,
z FaF UK (předseda), prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., z LF UP Olomouc,
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr.h.c., z FZS UPardubice, prof. MUDr. Jiří Kassa,
CSc., z FVZ UO Brno a prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., z LF UK HK.

•

Věda a výzkum
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 10. 12. 2019.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o bloku diskusních seminářů určených primárně studentům
doktorských studijních programů dne 20. 11. 2019. Semináře byly věnovány
prezentaci výsledků, citování literatury a ukazatelům kvality odborných časopisů.
o Informaci o rozeslání dotazníku odboru vysokých škol MŠMT a Domu zahraniční
spolupráce

zahraničním

doktorandům

elektronickou cestou dne 20. 11. 2019.

aktuálně

studujícím

na FaF UK
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•

Granty a projekty
o FaF UK získala v rámci soutěže GA ČR na roky 2020-2022 celkem 2 nové
standardní granty (doc. Šatínský a prof. Zimčík) a 3 nové juniorské granty
(dr. Hofman, doc. Krátký a dr. Raisová Stuchlíková) v celkové předpokládané výši
11,692 mil. Kč na rok 2020. Vzhledem ke 13 podaným žádostem o grant se jedná
o úspěšnost 38 %.
o FaF UK podala do 17. kola soutěže GA UK celkem 49 žádostí, z toho 15 v sekci C –
Lékařské vědy a 34 v sekci B – Přírodní vědy – 25 v podsekci Chemie, 8 v podsekci
Biologie a 1 v podsekci Fyzika. Z celkového počtu je 5 návrhů projektů označeno
jako interdisciplinární (4x B-Ch/C-Lék a 1x C-Lék/B-Ch). Kvalitní návrhy projektů
studentů prvního ročníku doktorského studia budou odměněny mimořádným
stipendiem.
o FaF UK odeslala pomocí datové schránky 1 návrh projektu TA ČR v rámci
programu

ZÉTA.

Navrhovatelem

je

Mgr.

Navrátilová,

mentorem

doc. Matoušková, spoluuchazečem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

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

Grafický návrh PF 2020

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Ples Univerzity Karlovy – dne 17. 1. 2020 se od 20 hodin v prostorách Paláce Žofín koná
Reprezentační ples Univerzity Karlovy. Rezervační systém vstupenek byl spuštěn
18. 11. 2019 – zveřejněno na intranetu 15. 11. 2019.
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•

Galerie Na Mostě – v pondělí 25. 11. 2019 od 16 hodin proběhla v GNM vernisáž výstavy
Vladimíra Šavla „Květiny a motýli na ex libris“ – zveřejněno na intranetu
19. 11. 2019.

•

Soutěž pro studenty – Angelini University Award vyhlašuje 3. ročník soutěže s tématem
Duševní zdraví. Soutěž je otevřená všem studentům do 35 let, kteří mohou vyhrát až
100 tis. Kč. Termín odevzdání přihlášek je do 31. 1. 2020 – zveřejněno na intranetu
18. 11. 2019.

•

Reklamní předměty – v týdnu od 25. do 29. 11. 2019 bude odd. VMV ve spolupráci
s Oddělením veřejných zakázek vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele reklamních
předmětů. V poptávce se počítá s levnějšími reklamními předměty, které se budou plošně
rozdávat v rámci propagace i s reklamními předměty k prodeji.

•

Dne 2. 12. 2019 od 16 hodin proběhne v přízemí nového Kampusu vernisáž výstavy prací
fotografa Jana Musila „Ze života stromů“ (garant Dr. Kudláčková).

•

Vánoční koncert – 12. 12. 2019 se od 19 hodin v Městské hudební síni bude konat vánoční
koncert souboru Magistri. Pozvánky a malé občerstvení zajistí odd. VMV (M. Jeřábková).

Oblast mezinárodních vztahů:
•

Erasmus+ ICM (mezinárodní kreditová mobilita) – Výzva 2020 na přípravu projektů pro
rok 2020. Jedná se o projekty s partnerskými institucemi mimo EU – zveřejněno na
intranetu 14. 11. 2019.

•

Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2020 – zájemci o příspěvek
mohou podávat návrhy projektů s partnerskými univerzitami - strategickými a klíčovými
partnery. Vyplněné formuláře žadatelé předají na odd. VMV. První kolo výběrového řízení
proběhne na fakultě. Fakultní termín pro podání návrhů je stanoven na 15. 1. 2020. Poté
budou návrhy žadatelů předloženy ke schválení kolegiu děkana a následně hromadně
odeslány na RUK - zveřejněno na intranetu 18. 11. 2019.

•

Možnosti čerpání příspěvků na mobilitu – žádost o schválení aktualizace dokumentu
(zejména části týkající se programu ERASMUS+ pro akademické a THP pracovníky
a Mezinárodní kreditové mobility) bude projednána na příštím zasedání kolegia děkana –
bude projednáno v pondělí 2. 12. 2019.
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Napsali o nás:
•

Setkání k výročí sametové revoluce 15. 11. 2019 na webu UK:
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16613.html.

•

Dne 14. 11. 2019 proběhl v Karolinu křest knihy 17 fakult 17. listopadu, ve které je také
text naší absolventky Mgr. Leony Štěpkové-Kyslingerové. Kniha je k zakoupení
v nakladatelství Karolinum za 196,- Kč.
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=453413&jazy
k=cs

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
•

V rámci přípravy koncepce vytápění a chlazení budov byly osloveny Elektrárny Opatovice
a.s. Jejich nabídka bude představena dne 29. 11. na poradě směrování.

•

Obdrželi jsme vyjádření MŠMT, které nemá problémy s úpravou prostor před M1
a nutných zásahů do M1 v souvislosti s výstavbou M2.

•

Je připraveno věcné zadání VZ na právní služby pro M2.

•

S ohledem na nové informace z RUK byl aktualizován harmonogram projektu včetně
plánu spolufinancování projektu v čase a definovány kritické body výstavby v čase.

•

Termín jednání s FNHK ke koordinační situaci stanoven na 27. 11.

•

Termín jednání s MMHK ke koordinační situaci stanoven na 6. 12.
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OSREP
•

STARSS – OP VVV
o Probíhá příprava na 3rd STARSS Conference, která proběhne ve dnech
25. – 26. 11. 2019 v prostorách Nového Adalbertina.
o V současné době probíhá ze strany řídicího orgánu MŠMT kontrola výběrových
řízení včetně všech jednotlivých výzev v rámci dynamického nákupního systému,
a to od počátku projektu realizace projektu.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku klimatizace; do 7. 11. 2019 zadavatel
obdržel 1 nabídku od společnosti FleetCom s.r.o. Kupní smlouva bude uzavřena
cca do 22. 11. 2019.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku kompresoru; vybraným dodavatelem se
stala společnost MONDO s.r.o. Do 26. 11. 2019 běží lhůta na podání námitek.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku stabilizátoru napětí UPS; zadavatel
obdržel 1 nabídku, která nesplnila zadávací podmínky. VZ byla zrušena.
o Opakovaná nadlimitní veřejná zakázka stabilizátoru napětí UPS II, byla zahájena
dne 19. 11. 2019. Lhůta pro podání nabídek bude ukončena dne 20. 12. 2019.
o Probíhá příprava nadlimitní veřejné zakázky na dodávku Pultového freezeru na 150°C. Předpokládaná hodnota 521 000 Kč bez DPH.
o V rámci lednové PGS konference probíhá oslovování zahraničních strategických
partnerů s cílem potvrzení jejich účasti, prezentace (např. na téma H2020),
příp. vedení odborné sekce.
o

S MŠMT a s RUK probíhají konzultace na téma plnění indikátoru MI 20312 (nové
mezinárodní projekty typu H2020), aby byly splněny podmínky vydaného
Právního aktu. Každý člen odborného týmu disponující evropskými kontakty by
měl oslovit partnery s dotazem, zdali nějaká instituce projekt do H2020
připravuje, a vyslovit tak zájem o partnerství. V rámci H2020 je na FaF stanovena
hlavní kontaktní osoba Ing. Doležalová, Vědecké oddělení. Důležitá je spolupráce
OSREP a VO.

o V současné době probíhá průzkum trhu, resp. oslovení 5 patentových zástupců
v oblasti techniky patentové přihlášky: Nová analytická metoda toxikologického

8

testování (zpracování a podání CZ patentové přihlášky, služby spojené
s udržováním patentů, odborné práce a konzultace). Termín pro podání nabídek
do 21. 11. 2019.
•

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Realizace projektu byla ukončena 31. 10. 2019.
o Všechny plánované nákupy se stihly včas zrealizovat a vyfakturovat.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o V rámci DNS byla dne 20. 11. 2019 vyhlášena zakázka na chemikálie.
o V současné době probíhá průzkum trhu, resp. oslovení 5 patentových zástupců
v oblasti techniky patentové přihlášky: Přihláška chránící nový účinek a nové
terapeutické použití již známých chemických sloučenin (zpracování a podání CZ
patentové přihlášky, služby spojené s udržováním patentů, odborné práce
a konzultace). Termín pro podání nabídek do 21. 11. 2019.

•

DS Fafík II. – OP Z
o Dne 18. 11. 20119 byl podepsán dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 110911_2017,
jehož předmětem je navýšení nájemného od 1. 1. 2020 a splátkový kalendář pro
rok 2020.
o Dne 4. 2. 2019 byla vyhlášena výzva č. 03_19_101 Podpora dětských skupin pro
podniky i veřejnost. V rámci této výzvy lze podat navazující projekt, který však
nelze podat dřív než 4 měsíce před ukončením projektu (konec projektu DS Fafík
II k 31. 8. 2020). Předpokládá se předložení žádosti o dotaci na DS Fafík III.

•

ESF – OP VVV
o Dne 13. 11. 2019 účast na workshopu k projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na
UK“.

•

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, v procesu je příprava
vydání Právního aktu.

•

ERDF – OP VVV
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o MŠMT provádí kontrolu veřejných zakázek, doposud však nemáme vyjádření k VZ
na aktivní prvky II., v rámci které FaF zaslala právní vyjádření.
•

ERDF II – OP VVV
o Dne 13. 11. 2019 proběhla koordinační schůzka na RUK ohledně blížícímu se
začátku realizace projektu, tj. 1. 1. 2020, v procesu je příprava vydání Právního
aktu.

•

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK II – OP VVV
o Dne 11. 11. 2019 proběhlo koordinační jednání na RUK, na kterém byly relevantní
fakulty/součásti informovány o finálních podmínkách výzvy a byly jim
představeny vzorové dokumenty a další podklady pro přípravu žádosti o podporu.
o Předběžná výše alokace pro FaF je 2,6 mil. Kč (např. výjezdy a příjezdy
akademických i THP pracovníků).

•

Erasmus+ - Mezinárodní kreditová mobilita (ICM), výzva 2020
o V rámci výzvy ICM 2020 (International Credit Mobility) připravuje RUK projekt, do
kterého se plánuje FaF zapojit. Jsou vytipovávány konkrétní instituce v zahraničí
(mimo EU). V případě schválení projektu budou mobility realizovány nejdříve na
podzim 2020/na jaře 2021.
o Případní zájemci o podání projektu se mohou obracet pro více informací emailem
na Zuzanu Holmanovou zmeskalzu@faf.cuni.cz.

•

Erasmus+ - Bioinformatics centre HK
o Obdržen návrh smlouvy, resp. Partnership agreement, s Univerzitou Hradec
Králové (hlavní příjemce). Probíhá připomínkové řízení před podpisem smlouvy.

•

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
o FaF bude zapojena do nového OP VVV projektu 02_19_073 (Zvyšování kvality
interních grantových schémat na VŠ).
o Projekt bude administrován pod záštitou OSREP, ve spolupráci s VO.
o Další koordinační setkání na RUK se uskuteční dne 2. 12. 2019.

•

Networkingové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
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o Dne 13. 11. a 15. 11. 2019 proběhly na MMHK jednání na téma příprava projektu
„Pajkrova flošna“, který je součástí Akčního plánu krajské RIS3 Strategie, a na
který nebyla poskytnuta dotace z MŠMT, podpory 133 240.
o Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj vyjádřili podporu
projektu a v současné době probíhají prvotní jednání na níže uvedená témata:
o Partnerská smlouva určující podporu projektovému záměru.
o Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se majetkoprávních vztahů (dotčené
parcely vč. nemovitostí jsou ve vlastnictví SMHK); v případě úspěšné přípravy
a fyzické realizace projektu by majetek mohl být převeden pod Univerzitu
Karlovu.
o Aktuálně v řešení poskytnutí krajské dotace na zpracování projektových
dokumentací.
o S řídicím orgánem Strategie ITI probíhají konzultace na téma možného
financování fyzické realizace projektu z dotačních prostředků.
o V rámci FaF kontaktní osobou stanoven Ing. Hubáček.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výběrové řízení:
o Na pozici laborant/ka katedry biochemických věd byla vybrána Bc. Lenka Hájková
(jedná se o dočasný zástup za pí. Danielisovou).
o Vypsání výběrového řízení na pozici mzdový/mzdová 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:
•

Vnitřní a interní předpisy
o Návrh Opatření děkana – inventarizace majetku v roce 2019.
o Návrh Organizačního pokynu tajemnice – kurzové rozdíly.

•

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 1 303 181,21 Kč
o V souladu s Opatřením rektora č. 1/2019, Pravidla pro stanovení podílu fakult
a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření
univerzity (dále jen „OR“), navrhujeme výsledek hospodaření fakulty dle čl. 2
odst. 3 OR přidělit do fondu reprodukce investičního majetku.
o Návrh bude předložen k projednání AS.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Informace z porady tajemníků konané 13. 11. 2019
o Diskuze k fungování systému elektronické spisové služby UK.
o Elektronická evidence pracovní doby – RUK je zapojeno v pilotním režimu
vyplňování elektronických dovolenek a dnů zdravotního volna – snaha RUK
zjednodušit systém, žádné vyplňování papírových docházek a dovolenek.
o Informace k finančním problémům na FHS a KaM. V obou případech byla
poskytnuta vratná půjčka. Finanční zatížení KaM je vyřešeno do roku 2021.
Dále probíhala diskuze na toto téma a návrhy možnosti řešení: založení fondu pro
částečné krytí velkých investičních akcí a možných budoucích finančních
problémů a zároveň možnosti zajistit tyto akce po stránce odbornosti, zejména
stavební a ekonomické. Tuto záležitost je potřeba řešit na centrální úrovni.
o Informace k zámku Zahrádky. Objekt je kulturní památka ČR, v r. 2003 vyhořel
a byl provizorně zastřešen. Na výjezdním zasedání KR se řešila budoucnost
objektu:
▪

zachovat, údržba 3 mil. Kč/rok,
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▪

prodej, prodejní cena cca 20-30 mil. Kč,

▪

oprava, rekonstrukce, odhad 600 mil. Kč.

Nyní záleží na rozhodnutí děkanů a vedení UK.
o Informace k zaúčtování rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018. Návrh
schválen KR 4. 11. 2019, účtování v 11/2019.
o Upozornění dle statutu – zajištění souhlasu kvestora, rektora v případě zakázek
v rozmezí 5-20 mil. Kč, doporučení je, zajistit si tento souhlas s předstihem.
o Zajištění více informací ohledně vnitřního hodnocení vědy na UK – do příští
porady tajemníků.
o Personální odbor UK pověřen do příští porady vypracovat jednotnou metodiku
v rámci sběru dat A1 – výjezdy do zahraničí.
•

Vnitřní a interní předpisy
o Novelizace Organizačního řádu FaF UK bude provedena na jaře 2020. Správní
oddělení je pověřeno sběrem změn, které budou následně zaneseny do
novelizace.

•

Likvidace SAPF
o V minulém roce započal proces směřující k likvidaci a výmazu nečinného Spolku
absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Spolek již několik
let nevykonává žádnou činnost, jeho orgány se neschází a nemá žádné aktivní
členy.
o Podaný návrh na zahájení likvidace byl rejstříkovým soudem akceptován a jako
likvidátor byl zapsán prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Likvidátor ve spolupráci se
Správním oddělením obstarává podklady pro podání návrhu na výmaz SAPF ze
spolkového rejstříku, kterým dojde k právnímu zániku spolku.
o Likvidační zůstatek činí cca 270 tis Kč. Tyto prostředky budou po odečtení nákladů
likvidace převedeny na účet FaF UK.
o Jakkoli návrh na výmaz může být podán až po uplynutí zákonné lhůty pro
přihlášení případných věřitelů spolku (leden 2020), činíme již nyní kroky tak,
abychom část prostředků fakultě převedli již letos.
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o Pro výmaz Spolku je nezbytné připravit např. konečnou zprávu likvidátora
o průběhu likvidace, účetní závěrky a různá potvrzení orgánů státní správy (archiv,
finanční úřad atd.).
•

Metodika pro rozpočty kateder pro rok 2020
o V návaznosti na Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro 2020, a rovněž
s cílem zapracovat náměty z diskuse z jara t.r. bude v rámci pracovního jednání
členů kolegia diskutována aktualizace Metodiky pro rozpočty kateder na r. 2020.

•

Veřejné zakázky
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem 4-kanálový koagulometr /PROGRES/ byla
ukončena dne 14. 11. 2019 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
tj. společností MEDISTA spol. s r.o. Kupní cena: 119 000 Kč bez DPH.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Vakuová automatická stanice /PROGRES/.
Lhůta pro podání nabídek skončila 18. 11. 2019. Obdrželi jsme 1 nabídku, a to od
společnosti Fisher Scientific, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 139 990 Kč bez DPH,
která je bez závad. Kupní smlouva bude uzavřena pravděpodobně v týdnu od
25. 11. 2019.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Rotační vakuová odparka /PROGRES/ byla
zahájena dne 12. 9. 2019. Předpokládaná hodnota 148 760 Kč bez DPH. Lhůta pro
podání nabídek skončila dne 29. 10. 2019. 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 /PROGRES/ byla zahájena dne
12. 9. 2019. Předpokládaná hodnota 123 966 Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek skončila dne 5. 11. 2019. Obdrželi jsme 1 nabídku od společnosti KRDobchodní společnost s.r.o. s nabídkovou cenou 73 980 Kč bez DPH, která je bez
závad. Kupní smlouva bude uzavřena pravděpodobně v týdnu od 25. 11. 2019.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou
fakultu v Hradci Králové – 3 notebooky vč. příslušenství /GAČR/ byla zahájena dne
4. 10. 2019. Předpokládaná hodnota 103 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek skončila dne 4. 11. 2019. Obdrželi jsme 2 nabídky. Dne 6. 11. 2019

14

zadavatel oznámil účastníkům výběr společnosti AUTOCONT a.s. Do 21. 11. 2019
běží lhůta na podání námitek.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Mikromanipulátor /pro KFT – financováno
z projektu PROGRES/ byla zahájena dne 8. 10. 2019. Předpokládaná hodnota
123 900 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek skončila 8. 11. 2019. Obdrželi jsme
1 nabídku, a to od společnosti Olympus s nabídkovou cenou 123 378 Kč bez DPH,
která je bez závad. Kupní smlouva bude pravděpodobně uzavřena v týdnu od
25. 11. 2019.
o Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Elektronický monitorovací systém odběru
perorálních léků ambulantních pacientů /PROGRES/ byla zahájena dne
8. 10. 2019. Předpokládaná hodnota 226 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek skončila 8. 11. 2019. Obdrželi jsme 1 nabídku AARDEX Group SA
s nabídkovou cenou 214 516 Kč bez DPH, která je bez závad. V současně době
poskytuje dodavatel součinnost před podpisem smlouvy. Kupní smlouva bude
uzavřena pravděpodobně v 1. polovině prosince.
o VZMR s názvem Dodávka plynů a pronájem tlakových lahví pro FaF UK – Rámcová
smlouva na roky 2020-21. Předpokládaná hodnota 290 000 Kč bez DPH ročně.
Lhůta pro podání nabídek skončila 20. 11. 2019. Obdrželi jsme 2 nabídky.
V současné době probíhá posouzení správnosti obou nabídek.
o Příprava VZMR s názvem Reklamní předměty pro FaF UK – rámcová dohoda na
2 roky. V současné době OVMV zpracovává specifikaci předmětu plnění.
o Dne 20. 11. 2019 byla zahájena VZMR s názvem Pojištění FaF UK - rok 2020.
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu,
pojištění motorových vozidel a cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky je 650 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí
2. 12. 2019 v 10:00 hodin.
o Příprava VZMR s názvem Ostraha objektů FaF UK v období od 1. 3. 2020 - 29. 2.
2022.
•

Zavedení karet Edenred (namísto papírových poukázek)
o V pondělí 18. 11. proběhlo jednání s firmou Edenred za přítomnosti zástupců EO,
Spr.O a PaM - řešil se přechod na „stravenkové“ karty od ledna 2020.
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o Na základě toho byl vypracován pracovní manuál, který po dopracování bude
zveřejněn na intranetu správního oddělení.
•

Havárie vozidla do koridoru
o Dne 12. 11. narazilo nákladní auto do spodní části koridoru a odtrhlo z podhledu
koridoru 2 desky. Řidič následně z nehody ujel.
o Nehoda byla nahlášeno na Policii ČR, která pachatele našla na základě záznamu
z kamerového systému. Škoda bude hrazena z povinného ručení řidiče.

•

Stěhování přístroje NMR
o Dne 20. 11. se podařilo přestěhovat přístroj NMR o hmotnosti větší než 1 t do
stavebně připravené místnosti č. 2116.

•

Objekt Loděnice
o Dne 20. 11. proběhlo další jednání se zástupcem vodních skautů Mgr. Milanem
Hanušem týkající se objektu Loděnice.
o Mgr. Hanuš navrhuje další variantu, a to úspornější řešení rekonstrukce objektu
Loděnice s odhadem 100 až 200 tis. Kč (rozpočet bude následně upřesněn)
s využitím příspěvků rodičů nikoliv dotace. Jednalo by se o prodloužení stěn kolem
stávající terasy, případně napojení objektu na elektrickou energii, vybudování
komínu na tuhá paliva. Přesnější popis stavebních prací nám bude dodatečně
předložen.
o Předpokladem je uzavření smlouvy o výpůjčce v době trvání na min. 20-25 let.

•

Zpětná montáž automatických dveří v koridoru
o Při stěhování přístroje NMR musela být demontována prosklená stěna
s automatickými dveřmi. Po demontáži prosklené stěny se ukazuje pěkný pohled
na sochu Karla IV. s vitrínami. Po zvážení všech aspektů bylo dohodnuto, že
prosklená stěna s automatickými dveřmi nebude vrácena zpět.

•

Ekonomická oblast
o Průběžná kontrola hospodaření fakulty externím auditem proběhne 26. 11. 2019.
o Zpracování podkladů pro ekonomickou část Hodnotící zprávy – Vnitřní hodnocení
vědy na UK.
o Dodatečný příspěvek ve výši 1 439 298 Kč zaslán z účtu UK dne 13. 11. 2019.
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o V souvislosti s připravovaným Opatřením děkana k inventarizaci r.2019–
upozornění na termíny odevzdání inventarizačních zápisů zpět na EO do 10. 1.
2020, – s ohledem na zkrácený termín zpracování nutné termín dodržet a termínu
inventury ve skladu materiálových zásob, sklad bude otevřen pro čerpání r. 2019
od pátku 3. 1. 2020 do středy 8. 1. 2020.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

