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UKFaF/5167/2021-5

ZÁPIS
č. 5/2021
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. března 2021
Jednání probíhala on-line na platformě Skype for Business/MS Teams.

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
Mgr. Bezouška, doc. Duintjer Tebbens, Mgr. Handlová, Ing. Chlebková, Mgr. Katerová,
doc. Macáková, doc. Malý, Ing. Mikešová, JUDr. Obršál, Mgr. Picková, Ing. Rudišar, doc. Šatínský,
doc. Šklubalová, dr. Valášková, prof. Wsól, prof. Zimčík, dr. Kudláčková, doc. Krátký, dr. Chlebek,
p. Mišík
Hosté: Mgr. Dršatová, p. Dvořáková, Ing. Hubáček, p. Jeřábková, dr. Klik, dr. Koula,
Ing. Navrátilová, Ing. Polanský, p. Vychytilová, p. Opltová

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví/Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví/Pharmacy;
podklady připravila Ing. Navrátilová.)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Ke studiu v AR 2021/2022 bylo přijato celkem 924 přihlášek:
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obor

Žádost o přijetí bez
PZ

celkem

331
93
0
0

638
177
52
57

Farmacie
LDZ prez.
LDZ kombi.
BLDZ
•

V souladu s Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy byla stanovena výše poplatků za delší
studium pro akademický rok 2021/2022 a výše poplatků za úkony spojené s přijímacím
řízením pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Tyto informace budou
zveřejněny na úřední desce fakulty.

•

Dle aktuálního znění Studijního a zkušebního řádu je zavedena povinnost účasti
proděkana fakulty nebo jiné osoby pověřené děkanem fakulty na druhém opravném
termínu státní zkoušky. Tato osoba není členem zkušební komise, ale musí být podepsána
na protokolu o SZZK.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Pokyn vedoucím příslušných kateder provést nominaci členů a předsedů nových
zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky studijního programu Farmacie, které
budou probíhat od AR 2021/2022 dle nové akreditace. V ZS proběhnou SZZK z předmětů
Farmakognozie a Farmaceutická analýza, v LS proběhnou SZZK z předmětů Farmakologie
a Farmaceutická chemie.

•

Odměny za výuku budou vyplaceny v dubnu 2021. Výše odměn byla stanovena na základě
ankety hodnocení výuky studenty v akademickém roce 2019/2020. Vyučujícím, kteří
obdrží odměnu vyšší než 10 000 Kč, bude zaslán děkovný dopis proděkanů a děkana
fakulty.

•

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky pro studijní program Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví:
Biochemie a molekulární biologie

prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Analytická chemie

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
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Hematologie

RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.

Mikrobiologie a imunologie

RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.

Histologie

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.

•

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky pro studijní program Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví:
Klinická biochemie a patobiochemie prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Klinická hematologie

RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.

Bioanalytické metody

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

Klinická imunologie a alergologie

prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Anglická výuka
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Změnu podmínek pro přijetí do studijního programu Pharmacy. Doplněné podmínky
budou předloženy ke schválení AS FaF UK.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová.)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Doktorské studium
o Toleranci vyššího úvazku doktorandů v prezenční formě studia, kteří budou
hlavními řešiteli projektů START a jejich celkový úvazek bude vyšší než 0,5 FTE.

•

Kvalifikační řízení
o Návrh komise pro habilitační řízení RNDr. Pavla Coufalíka, Ph.D. (z AV ČR), v oboru
Analytická

chemie:

prof.

RNDr.

Petr

Solich,

CSc.

(FaF

UK-předseda),

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (FChT Upce), prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
(ÚChPL VŠCHT Praha), doc. Ing. David Milde, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
a doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (FaF UK).
o Návrh komise pro habilitační řízení PharmDr. Jany Pourové, Ph.D., v oboru
Humánní a veterinární farmakologie: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
(FaF UK-předseda), prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH (FaF UKo Bratislava),
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (FaF MU Brno), prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
(LF UKo Martin), doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. (FaF UK).
o Návrh komise pro habilitační řízení PharmDr. Jakuba Chlebka, Ph.D., v oboru
Farmakognozie: prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (FaF MU Brno-předseda),
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. (FTZ ČZU Praha), prof. PharmDr. Pavel Mučaji,
Ph.D. (FaF UKo Bratislava), prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. (FaF UK)
a prof. RNDr. Irena Valterová, CSc. (ÚOCHB Praha).
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informace o počtu zapsaných studentů do doktorského studia v rámci přijímacího
řízení II na ak. rok 2020/2021 se zahájením studia k 1. 3. 2021:
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Studijní program
Forma studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Prez.

Komb.

Prez.

Komb.

1
1
2
1
1
6

0
0
0
0
0
0

1
0
2
0
1
4

0
0
0
0
0
0

Bioorganická chemie
Farmaceutická technologie – angl.
Farmakognosie a nutraceutika
Farmakologie a toxikologie
Klinická a sociální farmacie
Celkem

6

4

Počet
zapsaných
studentů
Prez. Komb.
1
0
1
0
1
3

0
0
0
0
0
0
3

Celkem byli do doktorského studia zapsáni 3 studenti, kteří nastoupili do prezenční formy studia.

o Nový „Newsletter CU Point“, zveřejněný na fakultním intranetu.
•

Věda a výzkum
o FaF UK odevzdala roční hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky
a prekursory (zodpovědná osoba dr. Kastner).
o Dne 26. 2. 2021 proběhlo ustavující zasedání Komise pro etiku ve výzkumu, které
odsouhlasilo prof. Pávka předsedou komise. Komise dále projednala a schválila:
▪

Podobu formuláře pro žádost o vyjádření komise a formuláře pro vlastní
vyjádření komise.

▪

Metodiku zprocesování žádostí o vyjádření komise.

▪

Žádosti řešitelů o vyjádření k projektům.

Formulář a zápis ze zasedání jsou k dispozici mezi dokumenty Vědeckého oddělení
na fakultním intranetu. Zároveň byla na webu Vědeckého oddělení pro komisi
vytvořena vlastní webová stránka.
•

Granty a projekty
o FaF UK odeslala Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků a řešitelský
tým programu PROGRES Q42 za rok 2020.
o FaF UK odeslala průběžné zprávy projektů PRIMUS za rok 2020 (hl. řešitelky
doc. Čečková a doc. V. Nováková).
o FaF UK odeslala Závěrečnou zprávu Minigrantu 4EU+ za rok 2020 (hl. řešitel
doc. Duintjer Tebbens).
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o FaF UK podala v rámci soutěže UK žádost o minigrant na projekt pro rok 2021
v rámci aliance 4EU+ (hl. navrhovatel je doc. Duintjer Tebbens).
•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše pro vynikající chemiky,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka pro podání přihlášek je do
31. 3. 2021.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková.)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 proběhla VR MZ ČR – rada zasedala v novém složení, připravuje se
nová koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu do roku 2030 (ve spolupráci s AZV),
další zasedání VR proběhne 30. 3. 2021.

•

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 proběhla pravidelná schůzka s vedením Zentivy, na programu
jednání byla příprava předmětu Industriální farmacie (online, 15. a 16. dubna 2021),
organizace nadnárodního kola SVK (online, předběžně 24. 4.), bude podepsána nová
smlouva se Zentivou.

•

Ve středu 17. 3. 2021 od 14:00 hod. proběhne online v MS TEAMS Den Zentivy – po
úvodním slovu Dr. Jana Rödera představí prof. Štěpánek program PARC, cíle a možnosti
spolupráce s fakultami v rámci ČR, popř. v zahraničí. Následovat bude přednáška doc.
Bendové na téma nebezpečí světelného smogu. Předpokládaný konec přednášky včetně
diskuse bude v 17:00 hod. Pozvánku zveřejněna na webu, FB, instagramu.

•

Bylo zveřejněno společné nesouhlasné stanovisko obou farmaceutických fakult, ČLnK, ČFS
ČLS JEP, Grémia majitelů lékáren, Poskytovatelů lékárenské péče, spolku Vaši Lékárníci CZ
a spolku Mladí lékárníci k připravované novele zákona o návykových látkách, jehož cílem
je umožnění prodeje léčivých přípravků na předpis prostřednictvím internetu.
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•

Vzdělávací akce 2021 – přihlášení do aktualizované nabídky vzdělávacích kurzů CCV UK
naleznete na odkazu Vzdělávání zaměstnanců-Univerzita Karlova. V rámci této nabídky
byla zveřejněna nabídka Univerzitního centra klinické farmacie pro specializační
a kontinuální vzdělávání – UCKF se třemi kurzy, které nabízí FaF. Zveřejněno na intranetu
2. 3. 2021.

•

Instagram – dle statistiky návštěvnosti vzrostl počet sledujících za rok 2020 o 1 400 (z 900
na 2300). Dosah příspěvků má rostoucí tendenci. Správci Jindřichu Čechovi vedení fakulty
děkuje za jeho aktivitu.

•

Jednodenní juniorská Univerzita Karlova – dle statistiky se na online JJUK přihlásilo celkem
555 registrovaných, z toho se účastnilo 337 studentů a certifikát s bonusovými body
získalo 248 účastníků. Za organizaci JJUK (+ DOD) analýzu vedení fakulty děkuje
doc. Hronkovi, Ing. Markovi, Martině Krejčové a ostatním.

•

DOD 2021/2022 – plánujeme 5 termínů DOD spojených s JJUK. JJUK se bude konat pouze
online formou. Minimálně 3 termíny DOD se budou konat online, další dva termíny by se
mohly konat prezenčně – v souladu s aktuální epidemickou situací. Za včasně podanou
přihlášku budou uchazeči odměněni reklamním předmětem.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Nabídka víceletých stipendií pro studium v Korejské republice – degree programy – jedná
se o stipendium na degree programy s tím, že student studuje celý stupeň studia
(magisterský, doktorský) na vybrané univerzitě v Korejské republice. Termín pro odeslání
přihlášek je 12. 3. 2021. Zájemci posílají všechny požadované dokumenty na adresu AIA.
Zveřejněno na intranetu 24. 2. 2021.

•

Fond pro podporu strategických partnerství – Farmaceutická fakulta uspěla s podaným
projektem a v letošním roce obdrží příspěvek 50 000 Kč z 1. vlny financování v roce 2021.

•

Fond mobility – upozornění žadatelům, že fakultní uzávěrka FM je 17. 3. 2021 ve
23:59 hod. Zveřejněno na intranetu 4. 3. 2021.

Napsali o nás:
•

„Co se děje v Zahradě léčivých rostlin v zimě?“ – rozhovory s vedoucí ZLR Anežkou
Chlebkovou v Českém rozhlasu HK byly odvysílány 22. 2. a 27. 2. 2021.
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•

Česká farmaceutka děkankou v USA – článek časopisu Forum o Markétě Marvanové
najdete na odkazu: Česká farmaceutka děkankou v USA | Farmaceutická fakulta UK
(cuni.cz). Zveřejněno na webu FaF 4. 3. 2021.

•

Erudovaný lékárník je při výdeji léčiv nezastupitelný – rozhovor s doc. Josefem Malým
v časopisu Forum nejdete na odkazu: Erudovaný lékárník je při výdeji léčiv nezastupitelný
(ukforum.cz). Zveřejněno na intranetu 4. 3. 2021.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládají prof. Solich a doc. Roh; podklady připravil Ing. Hubáček /OSREP/, Ing. Mikešová
/M2/.)
Kolegium děkana bere na vědomí:
MEPHARED 2
•

VF IIb – Dokumentace k územnímu rozhodnutí
o Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 25. 2. 2021. Běží 15denní lhůta od posledního
vyzvednutí účastníků z datové schránky pro nabytí právní moci.

•

VF III – dokumentace ke stavebnímu povolení
o Dodatek č. 4 – podepsán a práce na VFII oficiálně zahájeny.
o Dodatek č. 5 – AS UK projedná 12. 3. 2021
o Dodatek č. 6 – bude nahrazen jednostranným zúžením díla ze strany UK o LEED.

•

Dne 5. 3. 2021 byly zkompletovány podklady pro podporu projektu v rámci NPO.

•

Probíhá příprava dokumentace na VZ TDS prostřednictvím pravidelných online konzultací
s právníky MT-Legal.

•

VZMR na zkušební vrty bylo odesláno 5 firmám v pátek 5. 3. 2021. Věcně bylo zadání
kontrolováno VŠ báňskou, která se problematikou tepelných čerpadel a jejich optimálním
nastavením dlouhodobě zabývá.
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•

Intenzivně probíhá příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Z toho důvodu jsou
pracoviště opakovaně kontaktována ohledně doplnění podrobnějších podkladů. Žádáme
o trpělivost a aktivní součinnost, aby práce projektantů mohla plynule pokračovat.

OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
•

GA ČR
o Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR na podporu návrhů standardních projektů,
projektů JUNIOR STAR a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Termín pro
podání přihlášek je do 8. 4. 2021. Vyhlášeny byly i soutěže Mezinárodních
bilaterálních projektů či projektů na principu Lead Agency, které se mohou termíny
lišit dle zahraničních agentur.
o Informace byly zveřejněny na fakultním intranetu a předány elektronickou poštou
s termínem pro nahlášení zájemců do 4. 3. 2021 a dodání návrhů ke kontrole na
GRO do 25. 3. 2021.

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 25. 2. 2021 byla podána na MŠMT 6. Zpráva o realizaci a 7. Žádost o platbu za
období 1. 8. 2020 – 31. 1. 2021.
o Dne 2. 3. 2021 byla zahájena nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem: EFSA
– CDN-Disperzní Ramanův mikroskop. Lhůta pro podání nabídek končí dne
7. 4. 2021.

•

STARSS – OP VVV
o Dne 24. 2 2021 byla podána na MŠMT 8. Zpráva o realizaci a 9. Žádost o platbu za
období 1. 8. 2020 – 31. 1. 2021.
o Dne 2. 3. 2021 proběhlo jednání projektového týmu.
o Dne 26. 2. 2021 byl vyhlášen DNS na dodávku laboratorního materiálu a chemikálií.

•

INOMED – OP VVV
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o Dne 26. 2. 2021 byla na MŠMT podána 4. Zpráva o realizaci a 5. Žádost o platbu za
období 1. 8. 2020 – 31. 1. 2021.
o Bylo prodlouženo VŘ na pozici Junior researcher (VZ4), úvazek 0,3 FTE, do
31. 3. 2021.
o Dne 3. 3. 2021 bylo vyhlášeno VŘ na 2 volné pozice DSP studující pro VZ4, úvazek
0,5 FTE.
•

ESF I – OP VVV
o Dne 1. 3. 2021 byly na RUK odevzdány podklady ke 14. ZoR a 15. ŽoP. Jedná se
o poslední průběžnou ZoR a ŽoP.

•

ESF II – OP VVV
o Probíhá příprava 3. Zpráva o realizaci a 4. Žádost o platbu za 3. monitorovací období
projektu (1. 10. 2020 – 31. 3. 2021). Tvůrci byli osloveni k zaslání finálních studijních
materiálů.

•

ERDF II – OP VVV
o V přípravě nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem Thermomixér (2 kusy).
o V přípravě nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Automatické vakuové stanice
(2 kusy).

•

FAFÍK III
o Do 1. 3. 2021 byla dětská skupina (DS) uzavřena z důvodu karantény.
o Dle nařízení Vlády ČR byla od 2. 3. 2021 do 7. 3. 2021 DS uzavřena.
o Od 8. 3. 2021 bude provoz částečně obnoven, dle výjimky pro zajištění péče o děti
zdravotníků.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o Dne 16. 2. 2021 byly zveřejněny oficiální výsledky programu START.
o Celkem bylo na UK přijato 276 žádostí, pro udělení finanční podpory bylo schváleno
95 projektů, tedy úspěšnost cca 34 %. FaF UK je nejúspěšnější fakultou na UK,
přičemž bylo úspěšných 10 projektů z 18 podaných, tedy téměř 56 %.
o Celkové způsobilé náklady činí cca 27,5 mil. Kč.
o Řešitelům bude zaslána třístranná Dohoda o přidělení finančních prostředků.
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o V březnu 2021 bude podepsáno 10 Dohod s řešiteli, budou založeny evidenční listy,
nákladová střediska s interními čísly zakázek, budou určeny pověřené osoby
k podpisu (správci rozpočtu a příkazci operace).
o Ze strany RUK je připravován další seminář, který bude zaměřen na monitoring
měsíčních zpráv o realizaci, který bude vyplňovat každý řešitel, a rovněž tak seminář
zaměřený na změnové řízení. Vše bude evidováno v IS Věda, v anglickém jazyce.
o Realizace dílčích řešitelských grantů začíná od 1. 4. 2021 a končí 31. 3. 2023.
o Garantem projektu byl stanoven doc. Roh, proděkan pro vědeckou činnost.
•

OncoPharm+ – OP JAK (ITI Strategie Hradecko-Pardubické aglomerace)
o FaF UK obdržela pozvánku na avizované 2. jednání Pracovní skupiny 4: Vysoké školy
a podnikatelé ITI Hradecko-pardubické aglomerace, které proběhne 17. 3. 2021
prostřednictvím platformy MS Teams.
o Součástí jednání bude i prezentace projektových záměrů cílených do OP JAK.

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
o S MMHK a KÚ KHK bylo odsouhlaseno a revidováno finální znění verze memoranda
o vzájemné spolupráci týkající se rekonstrukce Pajkrovy flošny, kde byly
akceptovány veškeré připomínky. Znění ctí a reflektuje všechny požadavky
klíčových partnerů, a bude podepsáno rovněž ze strany přistoupivšího KÚ KHK.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY – prof. Solich/doc. Roh
•

Bioinformatics center Hradec Králové – Erasmus+ (KA2)
o Dne 22. 2. 2021 odeslány podklady hlavnímu koordinátorovi k 1. monitorovací
zprávě za FaF UK.

RŮZNÉ
•

Strategický záměr Farmaceutické fakulty pro období 2021–2025
o Zpracovaná verze Strategického záměru FaF UK 2021–2025 byla kolegiu děkana
zaslána k připomínkování dne 19. 2. 2021.
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/referentky Oddělení grantové
podpory a strategického rozvoje.
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/referentky Vědeckého oddělení.
o Vypsání výběrového řízení na pozici laboranta/ky katedry farmakognozie.

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

Návrh Opatření děkana k zajištění preventivního testování zaměstnanců na přítomnost
viru SARS-CoV-2

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Aktuální informace k přípravě na testování zaměstnanců
o Vláda ČR svým usnesením č. 249/2021 ze dne 5. 3. 2021 odsouhlasila mimořádná
opatření MZ ČR, podle nichž bude od 10. března zahájeno povinné testování
zaměstnanců také ve veřejném sektoru.
o Od středy 17. března nebudou smět být na pracoviště vpuštěni neotestovaní
zaměstnanci státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi
zřizovaných či založených firem, veřejných vysokých škol, služebních úřadů,
bezpečnostních sborů a ozbrojených složek státu.
o V rámci Covid týmu intenzivně probíhá příprava na povinné testování
zaměstnanců.
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▪

Komunikace s pověřenými osobami UK - univerzita se snaží zajistit testovací
místa pro zaměstnance UK – zajištění mobilních testovacích týmů.

▪

Objednání testovací sady na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pro užití
laickou osobou. (Test zaměstnanec provede sám v prostorách určených
zaměstnavatelem a podle jeho organizačních pokynů. Bude použito v případě
výpadku/nedostupnosti

testování

ve

zdravotnických

zařízeních

nebo

testovacích místech organizovaných UK.)
▪
•

Ověřování dalších možností/testovacích míst pro zaměstnance FaF UK.

Aplikace Certifikáty pro správu elektronických certifikátů byla nasazena
o Pro FaF UK byl plně zpřístupněn nově vyvinutý modul WhoIs Certifikáty, který slouží
pro správu digitálních certifikátů (“elektronických podpisů“).
o Správa e-certifikátů tím přechází kompletně do rukou fakulty. FaF UK se stala
v rámci pilotního provozu teprve druhou fakultou (po FF), která má oprávnění
aplikaci využívat.

•

Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2020
o Struktura VZ byla rozeslána gestorům jednotlivých částí, termín zpracování je
22. 3. 2021.

•

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2020
o Obdrželi jsme žádost o vyplnění tabulek pro zpracování univerzitní VZČ, aktuálně
zpracovávají pracoviště děkanátu.

•

Veřejné zakázky
o V rámci VZMR III. kategorie na dodávku AV techniky dne 2. 3. 2021 skončila lhůta
pro podání nabídek. Obdrželi jsme jedinou nabídku od společnosti AV MEDIA
SYSTEMS, a.s. Nabídka splnila všechny zadávací podmínky. Smlouva bude uzavřena
v březnu.
o Dne 22. 2. 2021 bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na dodávku IT
vybavení. Jedná se o obnovu počítačů typu All in One, počítačů typu Mini Tower
a notebooků. Předpokládaná hodnota 1 990 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek končí: 10. 3. 2021.
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o Dne 24. 2. 2021 byla zahájena VZMR na dodávku kancelářských potřeb – rámcové
dohody na období 3 let. Předpokládaná hodnota 1 800 000 Kč bez DPH. Lhůta pro
podání nabídek končí: 9. 3. 2021.
o Informace k možnosti uzavření rámcových smluv, které budou sloužit k nákupu
chemikálií a laboratorního materiálu. Pro obě tyto kategorie je na FaF UK zaveden
tzv. dynamický nákupní systém, v jehož rámci se vyhlašují jednotlivé výzvy, do
kterých se mohou hlásit všichni dodavatelé, kteří jsou zavedení v systémech.
V první fázi proběhne v této záležitosti konzultace za přítomnosti příslušných
proděkanů a zakázkářů.
o V přípravě je nový metodický pokyn k realizaci veřejných zakázek, který bude
reflektovat změny zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Opatření
rektora 30/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy
ze dne 1. 7. 2020 včetně odpovědného zadávání na naší fakultě.
•

Světelné signalizační zařízení Zborovská – FN
o Město Hradec Králové v současné době upustilo od záměru vybudovat semafory
Zborovská – FN natrvalo a realizovalo ve zrychleném režimu instalaci provizorního
dočasného světelného zařízení. Město přistoupilo k tomuto kroku z důvodů
zhoršující se dopravní situace způsobené projíždějící auty do odběrového centra na
Covid-19. Dopravní situace v této oblasti ještě více zhoustne s předpokládaným
rozšířením očkovacího centra.
o Dočasná světelná signalizace zde má být přibližně jeden rok. Trvalá úprava světelné
signalizace Zborovská – FN má být řešena až v rámci realizace akce Křižovatka
Mileta v průběhu roku 2022.

•

Vyhodnocení ankety kvality úklidu
o Kvalita úklidu oproti předcházejícímu roku se zhoršila. Průměrná známka klesla
z 1,7 na 1,9. Anketa tak potvrdila výsledky pravidelných průběžných kontrol úklidu.
o Důvodem je zejména fakt, že se firmě ABY servis nedaří na některých katedrách
zajistit kvalitní personální obsazení. Personální obsazení a důsledná pravidelná
kontrola úklidu bude také hlavním bodem nejbližšího jednání s vedením firmy Aby
servis.

•

Ekonomické informace
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o Byly zpracovány a předány podklady daňovému poradci UK EUROTREND pro
výpočet daně z příjmu právnických osob za r. 2020.
o Probíhá zpracování tabulek pro Výroční zprávu hospodaření za r. 2020.
o Předány byly dílčí podklady za EO pro sestavení rozpočtu kateder na r. 2021.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

