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ZÁPIS
č. 21/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. a 11. prosince 2019

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

Omluveni:
doc. Šklubalová, doc. Duintjer Tebbens, Ing. Chlebková, dr. Kudláčková, Mgr. Picková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/; podklady připravila p. Shejbalová)

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení č.j. UKRUK/271131/2019-7 ze dne 23. září 2019
o udělení oprávnění uskutečňovat na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové profesně
zaměřený navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví (oblast vzdělávání Zdravotnické obory se standardní dobou studia 2 roky,
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prezenční forma studia, jazyk výuky čeština, oprávnění konat státní rigorózní zkoušku
a udělovat titul RNDr.) Platnost udělena do 23. září 2029.
•

Informaci o zahájení a počtu účastníků na prvním termínu konání přípravného kurzu pro
zájemce o studium na fakultě. Kurz byl zahájen v sobotu 30. 11. 2019, k tomuto dni se
přihlásilo 33 zájemců. Do kurzu je možné se zapojit i s pozdějším nástupem, a to za
poměrnou část úhrady původního poplatku.

•

Doplnění předpokládaných termínů konání sportovních kurzů pro ak. rok 2019/2020,
které byly předloženy do kolegia děkana dne 30. 10. 2019 o sportovní kurz, který je
pořádán ve stejném období jako sportovní kurz v Alpách a je jeho levnější alternativou:

•

Zimní sportovní kurz – 20. 2. až 23. 2. 2020 Krkonoše, zaměření běžecké lyžování.

Anglická výuka:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Udělení a výši odměny pro ambasadory zahraničních studentů SeyedehNiloufar
Mohammadi a Mohammadreza Afshari.

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

Doktorské studium
o Návrh Opatření děkana č. 17/2019 „Zásady pro udělování stipendia za publikační
činnost“. Nadále bude vypláceno stipendium pouze za publikace umístěné v Q1Q3 dle AIS. Jedinou výjimku tvoří oblast sociální farmacie, kde se i nadále bude
hodnotit Q4.

•

Granty a projekty
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o Fakulta opět podá 5 projektů SVV, které budou strukturovány obdobně jako
stávající SVV projekty. Budou osloveni stávající hlavní řešitelé.
•

Transfer technologií
o Oznámení o vytvoření patentu fakultě: „Použití XXXXXXXXXXXXXX k prevenci
chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené terapií antracyklinovými
protinádorovými léčivy“ následujícími původci z FaF: doc. Roh, prof. Šimůnek,
doc. Štěrbová,

dr. Jirkovská,

dr. Jansová,

Mgr. Kubeš,

Mgr.

Piskáčková,

dr. Karabanovich a dr. Jirkovský. Komise Fondu na ochranu duševního vlastnictví
doporučuje přijetí vynálezu fakultou.
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o nutnosti předání podkladů pro vyplacení stipendií (za výuku,
publikace a ze všech projektů a grantů) nejpozději do 17. 12. 2019 do 12 hod.
na Vědecké oddělení, rozeslanou elektronickou cestou dne 25. 11. 2019.

•

Věda a výzkum
o Informaci o odeslání pracovní verze formulářů modulů M3-M5 národního
hodnocení dle Metodiky 2017+ na RUK.
o Informaci o vládou schváleném postupu hodnocení podle Metodiky 2017+ v roce
2019 včetně interpretace a agregace získaných informací a dat.
o Informaci o bibliometrické zprávě všech součástí a oborů UK, rozeslanou
elektronickou cestou dne 29. 11. 2019 kolegiu děkana a Radě PROGRES.

•

Granty a projekty
o Informaci o nutnosti předání podkladu pro PaM ohledně pracovních úvazků
v řešitelských týmech grantů a projektů pro rok 2020 nejpozději do 11. 12. 2019
na Vědecké oddělení, rozeslanou elektronickou cestou dne 4. 12. 2019.
o Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv projektů GA ČR za rok 2019:
dílčí zprávy je nutné podat agentuře nejpozději do 16. 1. 2020, závěrečné zprávy
nejpozději do 3. února 2020. Termín pro dodání zpráv na Vědecké oddělení
ke kontrole je pro dílčí zprávy do 13. 1. 2020 (bez finálního čerpání rozpočtu lze
dodat zprávy k předběžné kontrole dříve) a pro závěrečné zprávy do 23. 1. 2020.
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o Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv projektů AZV ČR za rok
2019: dílčí zprávy je nutné podat agentuře nejpozději do 23. 1. 2020, závěrečné
zprávy nejpozději do 31. 1. 2020. Termín pro dodání zpráv na Vědecké oddělení
ke kontrole je pro dílčí zprávy do 17. 1. 2020 (bez finálního čerpání rozpočtu lze
dodat zprávy k předběžné kontrole dříve) a pro závěrečné zprávy do 23. 1. 2020.
o Vyhlášení 11. kola soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2020.
Termín pro podání návrhů nových projektů na Vědecké oddělení byl stanoven
do 16. 1. 2020.
o Řešitelům projektů Specifického vysokoškolského výzkumu 2019 budou začátkem
ledna zaslány podklady včetně informací a formulářů k psaní průběžných zpráv.
Zprávy

řešitelé

dodají

na Vědecké

oddělení

do 16. 1. 2020

v písemné

i elektronické podobě.
o FaF UK podala návrh projektu PortASAP - COST Action CA16215 v rámci výzvy Cost
Action, hlavním řešitelem za FaF UK je prof. Solich.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže TA ČR v rámci programu Prostředí pro život,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky je 19. 2. 2020, termín pro
podání návrhů projektů ke kontrole na VO je 10. 2. 2019.
o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.
•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín pro podání návrhu na Vědecké
oddělení je do 19. 12. 2019, uzávěrka návrhů je 10. 1. 2020.

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

Odměny formou mimořádného stipendia studentům za pomoc při organizování Dne
otevřených dveří 27. 11. 2019.

Kolegium děkana bere na vědomí
Oblast vnějších vztahů:
•

Další den otevřených dveří - v sobotu 11. 1. 2020 se bude konat Den otevřených dveří
spojený s JJUK. Tato akce bude spojená s DOD LF UK a bude probíhat pouze na kampusu
ve Zborovské ul.

•

Gaudeamus Praha 2020 – ve dnech 21. - 23. 1. 2020 se v Praze koná veletrh vysokých škol
Gaudeamus. Za Farmaceutickou fakultu vyšleme dva studenty, kteří nás budou
reprezentovat. Jména nahlásí E. Voříšková do konce roku 2019.

•

Vyhlášení výběrového řízení na nového dodavatele reklamních předmětů proběhlo
3. 12. 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:
•

Stipendia francouzské vlády pro Ph.D. studenty – Velvyslanectví Francie nabízí stipendia
pro studenty doktorského studia-zveřejněno na intranetu 27. 11. 2019.

•

Nabídka stipendijních programů pro doktorandy a post-doktorandy na webu UK – nové
nabídky do Polska, Maďarska, Ruska/Německa-zveřejněno na intranetu 29. 11. 2019.

•

Výsledky podzimního kola Fondu mobility (2019-2) - Rada Fondu mobility schválila šest ze
sedmi žádostí podaných studenty a akademickými pracovníky FaF UK. Celkově bylo
žádáno o příspěvky ve výši 359 000 Kč, přiděleno bylo 295 000 Kč.

•

Vyúčtování fondu Internacionalizace Ukazatele D – prostředky z fondu Ukazatele D byly
na naší fakultě vyčerpány v souladu s požadavky RUK. Celkem bylo čerpáno 433 000 Kč.
Vyúčtování bylo odesláno na RUK dne 6. 12. 2019.

Napsali o nás
•

Informace o první JJUK na naší fakultě byla zveřejněna na hlavní webové stránce UK dne
2. 12. 2019 https://cuni.cz/UK-1.html .
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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
•

Nabídku Elektráren Opatovice a.s., řešící zabezpečení tepelného hospodářství na
Kampusu, bude požadováno dopracovat.

•

Do řízení EIA bude doplněna možnost doplnění vlastní plynové kotelny pro zajištění
nezávislosti fakult.

•

Z jednání s FNHK vyplynulo:
o FNHK principiálně souhlasí se zásahy na jejich pozemcích. Se zásahy vysloví
souhlas pro potřeby DUR.
o Projekční návrh M2 musí být opraven v místě zadního zásobovacího vjezdu do
Kampusu z areálu FNHK.
o Je nutné věnovat max. péči stromořadí podél plotu s FNHK.
o Podél ulice k severní vrátnici je nutné počítat s rozšířením této příjezdové
komunikace pro FNHK na tři pruhy. Z toho důvodu je nutné se domluvit s městem
na řešení chodníku na levé straně silnice. Bylo předmětem jednání 6. 12. 2019
o Na základě tohoto vstupního jednání je možné zahájit pracovní spolupráci mezi
právníky obou stran, aby připravili smluvní zajištění všech vzniklých situací.

•

Tajemnice

a

vedoucí

EO

byly

seznámeny

s aktuálním

návrhem

rozpočtu

a harmonogramem. Diskutovány byly potřebné změny v účtování projektu Kampusu
a děkanátů tak, abychom byli připraveni na různé způsoby financování vzniklých nákladů,
které v tuto chvíli má několik variant řešení. Návrhy budou konzultovány s rektorátem
a externí auditorkou obou fakult.
OSREP
•

STARSS – OP VVV
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o Ve dnech 25. – 26. 11. 2019 proběhla úspěšně III. STARSS konference v prostorách
Nového Adalbertina.
o V realizaci DNS na chemikálie 15/2019, kdy probíhá hodnocení nabídek.
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Probíhá příprava PGS konference, termín 22. – 23. 1. 2020, spolufinancováno
z projektu EFSA-CDN. V procesu potvrzení zahraničních hostů, zajištění
odborného programu, organizace konference.
o Bylo osloveno 5 patentových zástupců v oblasti techniky patentové přihlášky.
Vítězným dodavatelem je Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Veřejné zakázky související s dodávkou NMR spektrometru z projektu EFSA:
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Klimatizace,
byla ukončena dne 21. 11. 2019 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN – Kompresor,
byla ukončena dne 27. 11. 2019 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
o Opakovaná nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA – CDN –
Stabilizátor napětí UPS II, byla zahájena dne 19. 11. 2019, lhůta pro podání
nabídek bude ukončena dne 20. 12. 2019.
Další VZ z projektu EFSA:
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA-CDN - Liquid
scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro
experimentální účely III. byla zahájena dne 4. 11. 2019. Lhůta pro podání nabídek
byla ukončena dne 9. 12. 2019, zadavatel obdržel jednu nabídku.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem VZ: EFSA-CDN - Pultový freezer
na -150°C byla zahájena dne 21. 11. 2019. Lhůta pro podání nabídek bude
ukončena dne 3. 1. 2020.
o Příprava poptávkového řízení na zajištění propagačních předmětů na lednovou
PGS konferenci.

•

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

projektu

byla

ukončena

31.

10.

2019,

probíhá

ukončení

administrativních činností.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o Proběhlo poptávkové řízení na zajištění služeb v oblasti patentových přihlášek.
Vítězným dodavatelem je Rott, Růžička & Guttmann a spol.
o V realizaci DNS na chemikálie.

•

DS Fafík II. – OP Z
o Dne 28. 11. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na náhradní pečující osobu,
přihlášky je možné podávat do 10. 1. 2020. Aktuální obsazenost činí 89 %, volná
místa jsou pouze ve čtvrtek a v pátek.

•

ESF – OP VVV
o Proběhla komunikace s Oddělením projektové podpory RUK ohledně revize
přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF a revize
Anotace dílčího projektu FaF.
o Probíhají nominace tvůrců studijních materiálů a tvůrců e-learningu na rok 2020.

•

ESF II – OP VVV
o Dne 4. 12. 2019 byli osloveni potenciální zájemci o volné pracovní pozice tvůrců
studijních materiálů.

•

ERDF – OP VVV
o MŠMT provádí kontrolu veřejných zakázek.

•

ERDF II – OP VVV
o Dne 29. 11. 2019 bylo obdrženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

•

DSP – OP VVV
o Připravovaná stáž bude posunuta pravděpodobně na 1/2021.

•

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK II – OP VVV
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o Dne 2. 12. 2019 byli osloveni vedoucí kateder a jejich zástupci za účelem
zmapování zájmu o zapojení do projektu a k výběru preferované klíčové aktivity,
tj. pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR nebo pracovní pobyty fakultních
výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí. Reagovali pouze 3 katedry, všechny
se zájmem o příjezd zahraničních postdoků.
o Dne 6. 12. 2019 bylo informováno OPP RUK ohledně žádosti o navýšení finanční
alokace pro FaF, s využitím FaF pro 3 příjezdy zahraničních post-doků do ČR a 20
mobilit fakultních THP pracovníků, s realizací v období 9/2020–12/2022. Na
základě nových informací ze strany RUK mohou být počty aktualizovány.
•

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
o Dne 2. 12. 2019 se uskutečnilo koordinační setkání na RUK.
o Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023, spolufinancování ve výši 5 %.
o Orientační harmonogram: RUK bude v 1/2020 podávat žádost o podporu, v 68/2020 prezenční vzdělávání zájemců o grant, v 9/2020 podávání žádostí o grant,
v 1-3/2021 začátek realizace grantů, granty dvouleté.
o Řešiteli interních grantových schémat budou studenti 2. a 3. ročníku Ph.D. studia
v rámci akademického roku 2020/2021.

•

Networkingové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
o Dne 29. 11. 2019 proběhlo jednání s ŘO ITI ohledně možného financování
projektu v rámci SITI v období 2021+.
o Dne 6. 12. 2019 proběhlo jednání na KÚ KHK, s Odborem investic, na téma
smlouva o spolupráci a případné přípravy projektových dokumentací včetně jejich
financování.
o Smlouva o spolupráci mezi SMHK, KÚ KHK a FaF bude uzavřena v případě
možnosti reálného poskytnutí krajské dotace na přípravu projektových
dokumentací.
o Ze strany FaF bude prověřena daňová povinnost související s daní z nabytí
nemovitosti v rámci případného převodu majetku SMHK do majetku FaF.
o Dále je v plánu schůzka na MMHK s vedoucím Odboru správy majetku na téma
smlouva o smlouvě budoucí kupní, a to za předpokladu zájmu ze strany FaF.
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Personální záležitosti
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Zveřejnění Příkazu děkana č. 4/2019 k čerpání dovolených v r. 2020.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Přemístění venkovních klimatizačních jednotek serveru na budově JIH
o Při vypracování analýzy rizik bylo identifikováno riziko, které se týká umístění
venkovních klimatizačních jednotek serverovny na veřejném prostranství u
budovy JIH.
o V minulosti bylo řešeno s odborem památkové péče, který neschválil přemístění
klimatizačních jednotek na venkovní zeď u serveru v 1. patře budovy JIH. Nyní
bylo opět v této záležitosti jednáno a předběžně je schváleno umístění jednotek
na střechu vstupní haly.
o Předpokládané náklady na přemístění jednotek činí cca 100 tis. Kč.

•

Úprava návrhu rozdělení HV za rok 2018
o V kontextu článku 2 odst. 4 opatření rektora č. 1/2019 byl upraven návrh na
rozdělení HV za r. 2018, nově je tedy návrh upraven: převést výsledek
hospodaření za r. 2018 do fondu provozních prostředků.
o Účel takto převedených prostředků však zůstává zachován – jsou jím zejména
budoucí závazky, související se spolufinancováním projektu MEPHARED 2.
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•

Návrh OD k zavedení sick days
o Proběhlo připomínkování rozšířeného kolegia. Platnost a účinnost od 1. 1. 2020.

•

Návrh OD – mzda zaměstnance při zahraniční cestě
o Proběhlo připomínkování rozšířeného kolegia. Platnost a účinnost od 1. 1. 2020.

•

Návrh OD – evidence pracovní doby
o V rámci rozšířeného kolegia byly diskutovány reakce připomínkového řízení.
Relevantní připomínky byly zapracovány. Platnost a účinnost od 1. 1. 2020.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Informace z porady tajemníků ze dne 4. 12. 2019
o Rektorem UK byl k výkonu funkce kvestora UK po rezignaci kvestorky Ing.
Olivierusové Ing. pověřen Ing. Roman Karaš.
o Vnitřní hodnocení vědy – přítomna Mgr. Kvačková, proběhla diskuze k nastavení
jednotné terminologie, spolupráce odboru vědy s ekonomickým odborem UK,
nastavení odpovědnosti. Budou provedeny zásahy do GAP, tak aby většina údajů
mohla být centrálně stahována z této aplikace.
o Zahraniční pracovní cesty – přítomna Ing. Fiantová, informovala o obsahu
Evropského nařízení č. 883/2004, které upravuje výjezdy zaměstnanců a výkon
činnosti ve dvou nebo více členských státech EU a Švýcarsku (tzv. souběžný výkon
činnosti). Příslušná evropská nařízení neznají pojem „služební cesta“, pokud
zaměstnanec pracuje jinde, než ve svém domovském státě musí mít formulář A1,
který určuje příslušnost k daným předpisům, tzn. v jaké zemi bude v daný okamžik
pojištěn daný člověk (vystavit formulář A1, lze vystavit i zpětně, nebo v případě
opakovaných výjezdů lze vystavit s platností až na 2 roky). Za FaF UK zajišťuje
oddělení VMV ve spolupráci s PaM.
o Předběžné schválení VZ od 5 do 20 mil. Kč čl. 50, odst. 1/c Statutu UK – týká se
veškerých movitých věcí, tj. zahrnuje dodávky i služby a stavební práce.
o VZ na ekonomický informační systém – aktuální stav: soud vrátil na ÚOHS
posouzení zadávacích podmínek, po tuto dobu nesmí UK uzavřít smlouvu.
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o Minimální mzda – po schválení UK upraví vnitřní mzdový předpis. Vzhledem
k časové náročnosti budou fakulty od 1. 1. 2020 postupovat podobně jako
v minulých letech, tj. upraví se mzda těch pracovníků, kterých se změny dotknou
podle schváleného nařízení vlády.
o GA UK – pravidla pro stravné – poskytovat formou stipendia, nevylučuje to ale
možnost, v případě, že má student zároveň uzavřen pracovně právní vztah,
vyplácet stravné formou cestovních náhrad.
o Odpis pohledávky – v případě, kde si rektor vyžádá stanovisko AS, okamžik
účetního odpisu s projednáním v AS UK a následným podpisem rektora nemusí
být v souladu. Postačuje v tuto chvíli projednání v AS fakulty a stanovisko auditora
UK. Auditor trvá na odpisu k 31. 12. 2019.
o Novela zákona o VŠ – uvažuje se vypustit limit 5 % pro převod do fondu účelově
určených prostředků, nyní má parlament v 1. čtení.
•

Aplikace k evidenci pracovní doby
o Ze schůzky na ÚVT rektorátu (ze dne 3. 12., za účasti dr. Kouly a zástupců ÚVT
RUK) věnované nasazení nových vlastností aplikace Evidence pracovní doby (EPD)
pro FaF UK vyplynulo, že původní avizované termíny nasazení všech avizovaných
modulů na leden 2020 nebude ÚVT schopné plně dodržet. Podle nových informací
by import ze SIS měl být připraven na přelomu leden/únor 2020, kalendářové
šablony pro poloautomatické vyplnění pracovní doby až poté v únoru, termín pro
kontrolu kolizí mezi více úvazky není zatím určen.
o Od ledna 2020 budou všichni pracovníci fakulty evidovat pracovní dobu pomocí
aplikace EPD, protože základní potřeby fakulty na evidenci již nyní pokryje.
o V první polovině ledna budou vyškoleni THP pracovníci pracovišť, ve druhé
polovině ledna pak akademičtí pracovníci kateder.

•

Likvidace SAPF
o Dne 3.12. podán příkaz k převodu 260 tis. na účet FaF UK – na účtu Spolku tak
zbývá cca 10 tis., jež poslouží k pokrytí administrativních nákladů souvisejících se
zánikem Spolku na počátku 2020; konečný zůstatek bude převeden rovněž na
účet FaF UK.

•

Veřejné zakázky
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o Nadlimitní VZ s názvem Vakuová automatická stanice /PROGRES/ byla ukončena
dne 26. 11. 2019 podpisem smlouvy se společností Fisher Scientific, spol. s r.o.
Kupní cena: 139 990 Kč bez DPH.
o Nadlimitní VZ s názvem Rotační vakuová odparka /PROGRES/ byla ukončena dne
25. 11. 2019 podpisem smlouvy se společností MERCI, s.r.o. Kupní cena: 71 852,50
Kč bez DPH.
o Nadlimitní VZ s názvem Laminární box /PROGRES/ byla ukončena dne 26. 11.
2019 podpisem smlouvy se společností KRD-obchodní společnost s.r.o. Kupní
cena: 73 980 Kč bez DPH.
o Nadlimitní VZ s názvem Dodávka IT vybavení pro FaF UK /GAČR/ byla ukončena
dne 26. 11. 2019 podpisem smlouvy se společností AUTOCONT a.s. Kupní cena:
102 990 Kč bez DPH.
o Nadlimitní VZ s názvem Mikromanipulátor /PROGRES/ byla ukončena dne 26. 11.
2019 podpisem smlouvy se společností Olympus Czech Group. Kupní cena: 123
378 Kč bez DPH.
o Nadlimitní VZ s názvem Elektronický monitorovací systém odběru perorálních
léků ambulantních pacientů - 100 kusů /PROGRES/ byla zahájena dne 08. 10.
2019. Předpokládaná hodnota 226 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek
skončila 8. 11. 2019. Obdrželi jsme jednu nabídku od společnosti 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 v 1. polovině prosince.
o VZMR s názvem Dodávka plynů a pronájem tlakových lahví pro FaF UK.
Předpokládaná hodnota 290 000 Kč bez DPH ročně. Lhůta pro podání nabídek
skončila 20. 11. 2019. Dne 28. 11. 2019 bylo ukončeno posouzení splnění
zadávacích podmínek obou nabídek s následujícím závěrem: Společnost AIR
PRODUCTS byla vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek. Vybraným
dodavatelem se stala spol. LINDE GAS a.s., která nabídla roční částku 199 028 Kč
bez DPH a splnila všechny zadávací podmínky. Rámcová smlouva na 2 roky /20202021/ bude uzavřena v 1. polovině prosince.
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o VZMR s názvem Reklamní předměty pro FaF UK v období – Rámcová smlouva na
2 roky /2020-2021/, byla zahájena dne 3. 12. 2019. Předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky činí 990 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek 12. 12. 2019.
o 2. 12. 2019 byla ukončena lhůta pro podání nabídek v rámci VZMR Pojištění FaF
UK pro rok 2020. Předmětem je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu,
pojištění motorových vozidel a cestovní pojištění. Předpokládaná hodnota činí
650 000 Kč bez DPH. Obdrželi jsme 2 nabídky /Kooperativa pojišťovna a.s.
a UNIQA pojišťovna a.s./ a v současné době probíhá posouzení splnění zadávacích
podmínek.
o Příprava VZMR na poskytnutí právních služeb s názvem: Zajištění právních
a poradenských služeb pro roky 2020–21.
•

Prohlídka BOZP a PO
o Pravidelná prohlídka BOZP a PO na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové proběhla dne 27. 11. 2019.
o Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
o Za odstranění závad odpovídá IPTO v součinnosti s příslušnými pracovišti.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

