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ZÁPIS
č. 6/2021
z jednání kolegia děkana 22. března 2021

Jednání probíhalo on-line na platformě Microsoft Teams.

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková

Hosté:
dr. Klik; na jednotlivé projednávané body Ing. Navrátilová, Mgr. Dršatová, p. Jeřábková,
Ing. Hubáček

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:
•

Na základě rozhodnutí kolegia rektora UK ze dne 15. 3. 2021 byl zrušen termín rigorózních
promocí dne 19. 5. 2021.

•

Informace ze setkání studijních proděkanů a vedoucích SO s RUK, které proběhlo dne
16. 3. 2021.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Od 29. 3. 2021 bude obnovena praktická výuka. Současně od tohoto data musí studenti
před vstupem na fakultu každých 7 dní absolvovat antigenní test na COVID-19.

Anglická výuka:
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Počet podaných přihlášek k dnešnímu dni:
o Pharmacy – 71 přihlášek.
o Pharmaceutical Sciences – 6 přihlášek.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Propagace studijního programu Pharmaceutical Sciences bude probíhat v následujících
měsících na sociálních sítích a na internetu.

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

Granty a projekty
o Vyplacení odměny hlavním řešitelům projektů Specifického vysokoškolského
výzkumu (SVV).

•

Transfer technologií
o Vyplacení odměny původcům vzhledem k příjmu z prodeje patentu č. 308 557
v celkové výši 330 tis. Kč. Dle OR 46/2018 bude celkově vyplaceno 55 %, tedy
181,5 tis. Kč všem původcům prodaného patentu. Podíl fakulty je 99 tis. Kč, podíl
UK je 49,5 tis. Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Vyšší úvazky než 0,5 FTE u doktorandů v prezenční formě studia, kteří jsou součástí
řešitelských týmů projektů START.
o Informace z porady proděkanů o doktorském studiu, která se konala online dne
18. 3. 2021.
o Do SIS byly vloženy a Akademickému senátu FaF UK předány ke schválení podmínky
pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech II na FaF UK
pro akademický rok 2021/2022 se zahájením studia k 1. 3. 2022.
▪

Datum vyhlášení:

1. 9. 2021.

▪

Uzávěrka přihlášek:

30. 11. 2021.

▪

Přijímací zkoušky:

3. – 14. 1. 2022.

▪

Náhradní termín:

17. – 21. 1. 2022.

Podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech II
se shodují s podmínkami pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech I se zahájením studia k 1. 10. 2021.
o Informaci o online PhD language course for complete beginners „Survival Czech“,
zveřejněnou na fakultním intranetu, který začne dne 16. 3. 2021.
o Informaci o „seminars for PhD students in English“, zveřejněnou na fakultním
intranetu, které proběhnou ve dnech 16. 3. - 7. 4. 2021.
o Informaci o webináři Design Thinking, zveřejněnou na fakultním intranetu, který
proběhne dne 19. 3. 2021.
•

Věda a výzkum
o Informaci o výzvě k zaslání případných připomínek k Zásadám programu
Cooperatio na RUK do 1. 4. 2021. Sdělení, ke kterým vědním oborům programu
Cooperatio se FaF UK závazně přihlásí, je zapotřebí na RUK odeslat do 28. 4. 2021.
Je zapotřebí též zahájit vnitřní diskuse směřující k přípravě nominací koordinátorů,
jejich zástupců a ostatních členů rad vědních oblastí, jejichž nominace bude nutné
odeslat do 7. 6. 2021. Dále bude nezbytné provést revizi obsahu vnitřní klasifikace

vědních oborů UK, k čemuž budou zaslány podklady koordinátorovi hodnocení
tvůrčí činnosti na FaF UK do 31. 3. 2021.
o Akademickému senátu FaF UK byl předán návrh na schválení jmenování nových
členů Vědecké rady fakulty prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., děkana Fakulty
vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany v Brně,
prof. PharmDr. Jána Klimase, PhD., MPH, děkana Farmaceutické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, a doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D., děkana
Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
•

Granty a projekty
o Zveřejnění výsledků 18. kola soutěže Grantové agentury UK. FaF UK získala
podporu pro 18 nových projektů GA UK od roku 2021 v celkové výši 4,647 mil. Kč.
Vzhledem ke 41 podaným projektům se jedná téměř o 44% úspěšnost.
Pro srovnání za rok 2020

bylo

schváleno

19 nových

projektů

v hodnotě

4,482 mil. Kč (úspěšnost 39 %).
o Zveřejnění přidělených financí pro 33 pokračujících projektů v celkové výši
8,5 mil. Kč.
o Kolegiem rektora byly schváleny SVV na rok 2021 v celkové výši 4,334 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tříleté projekty, čísla SVV zůstávají stejná:
▪

Prof. Pour 260 547

▪

Prof. Solich 260 548

▪

Prof. Štaud 260 549

▪

Prof. Wsól 260 550

▪

Prof. Vlček 260 551

(Pro srovnání v roce 2020 bylo projektům SVV přiděleno 4,74 mil. Kč.)
Doktorandům a zaměstnancům byla elektronickou cestou 19. 3. 2021 předána
informace o číslech projektů a nezbytnosti jejich uvádění v disertačních pracích
a publikacích.

•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže Scientific Prices 2021 o nejlepší vědecké práce
studentů a mladých vědců, zveřejněnou na fakultním intranetu.

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

Den Zentivy – ve středu 17. 3. 2021 od 14 do 17 hodin proběhl online Den Zentivy, který
sledovalo více než 150 účastníků.

•

Vzdělávání zaměstnanců UK – Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna UK
nabízí zaměstnancům UK širokou nabídku online vzdělávacích akcí. Podmínkou na jejich
účasti je pracovní poměr na UK. Zájemci se budou přihlašovat pod univerzitním emailem
jméno@cuni.cz. https://cuni.cz/UK-8434.html. Na tomto portálu mohou vzdělávací akce
nabízet všechny součásti UK. Farmaceutická fakulta se již zapojila a nabízí tři semináře.
Každá fakulta bude mít svého gestora (koordinátora), který bude mít oprávnění vkládat
nabídky nových akcí do portálu. Za Farmaceutickou fakultu je gestorem Marcela
Jeřábková. Všichni, kdo se budou chtít zapojit a nabídnout své akce do portálu musí tak
učinit prostřednictvím gestora. Gestor bude také informován o nových možnostech
vzdělávacích programů a bude je dále přeposílat možným zájemcům.

•

Rok s covid-19 a jak dál? – diskusní online konference se zajímavými hosty proběhne
24. března 2021 od 9 do 16 hodin. https://intranet.faf.cuni.cz/Oddeleni/Oddelenivnejsich-a-mezinarodnich-vztahu/Zpravy/Pozvanka-na-diskuzni-konferenci-Rok-s-covid19-A/

•

Stanovisko Vědecké rady FaF UK k farmakoterapii covid-19 a problematice vakcinace –
Oficiální stanovisko VR převzala a na svých veřejných stránkách zveřejnila Univerzita
Karlova i Česká tisková kancelář.

•

https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2021/Stanovisko-Vedecke-radyfarmakoterapie-covid/?lang=cs-cz

Oblast mezinárodních vztahů
•

Fond mobility jarní kolo 2021 – bylo uzavřeno jarní kolo pro podávání žádostí. Za FaF UK
byly podány dvě žádosti v kategorii C.

•

Setkání Odboru zahraničních věcí UK s proděkany a vedoucími zahraničních oddělení –
Dne 17. 3. proběhla online schůzka na téma novinek v oblasti mezinárodních aktivit UK.
o Mezi hlavní institucionální projekty, kterým se UK bude věnovat patří 4EU+
s akcentací na mobilitu a Charles Abroad. Centrální rozvojové projekty se zaměří na
potenciál virtuálních mobilit a dále implementaci iniciativy Erasmus withoutpaper
do praxe.
o MŠMT schválilo podporu aktivit OZV, které nadále budou pokračovat:
a) Fond mobility; b) Podpora strategických partnerství; c) Rozvoj virtuální/blended
mobility; d) Fond Internacionalizace (dříve Ukazatel D) – nadále budou fakulty
čerpání vykazovat přímo s MŠMT a stanovovat si indikátory čerpání, zjednoduší se
tak realizace.
o UK uzavřela cenově výhodnou smlouvu s DHL, nově tak budeme moci využít této
služby při posílání zásilek do zahraničí. Na FaF UK je koordinátorem Marcela
Dvořáková (EO) a Mgr. Martina Neradílková (SprO).
o Centrum strategických partnerství plánuje rozšíření z dosavadních tří strategických
partnerů (Macquarie, St. Andrews, Zürich) na pět, UK dále má klíčové partnery
(Cambridge, Edinburgh, Köln, _Hebrew, Krakow, Leiden, McGill, Oxford). V roce
2021 se zapojí celkem 10 fakult (včetně FaF) do 36 projektů.
o V září 2021 plánuje UK nový start sítě Central a od roku 2025 se stane jeho hlavním
koordinátorem.
o Klasický ERASMUS+ výzva 2020 probíhá běžnou formou a bude prodloužen do
31. 5. 2022, popř. 31. 5. 2023 s ohledem na Brexit.

•

Projekty ACTION Česká republika – Rakousko – Bylo vyhlášeno nové kolo programu, ve
kterém je možné podávat návrhy projektů spolupráce mezi českými a rakouskými VŠ na

období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Fakultní termín 26. 3. 2021. Zveřejněno na intranetu
5. 3. 2021.
•

Nabídka stipendijních programů pro studenty BSP, MSP a DSP na Tchaj-wanu –
Krátkodobé i víceleté studijní pobyty. Žádosti se podávají přímo na adresu Tchajpejské
hospodářské a kulturní kanceláře v Praze v termínu do 31. 3. 2021. Zveřejněno na
intranetu 5. 3. 2021.

•

Stipendia DAAD do Německa – nabídka více druhů stipendií pro doktorandy, absolventy
MSP, VŠ učitele a vědce. Uzávěrka podávání žádostí na portálu DAAD je 30. 4. 2021.
Uchazeči o tato stipendia se mohou registrovat na Online seminář, který proběhne
1. 4. 2021 od 10 hod. Zveřejněno na intranetu 17. 3. 2021.

•

Stipendijní nabídka česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) k účasti na jazykových
nebo odborných školách v Bavorsku. O stipendia se mohou ucházet studenti BSP, MSP,
DSP a akademičtí pracovníci. Zájemci mohou své žádosti poslat nejpozději do 25. 3. 2021
poštou nebo emailem na BTHA/BAYHOST. Zveřejněno na intranetu 17. 3. 2021.

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
•

Lhůta VF IIb dokumentace k územnímu rozhodnutí – pravomocné ÚR.
o Lhůta pro nabytí právní moci uplynula 12. 3. 2021, dle neoficiální informace žádné
připomínky nedošly. Oficiální územní rozhodnutí bude vydáno v týdnu po
22. 3. 2021.

•

VF III – dokumentace ke stavebnímu povolení.
o Dodatek č. 5 – AS UK schválil dne 12. 3. 2021, probíhá per rollam hlasování SR UK.
o Problematika LEEDu je v řešení – čekáme na podklady od Bogle Architects s.r.o.

•

Podklady pro ministry byly předány MUDr. Maškovi a JUDr. Holáskovi. Doručení
příslušným ministrům ověřujeme.

•

Dne 17. 3. 2021 byl odeslán na RUK podklad zdůvodňující obhájení projektu M2 v rámci
NPO. Dle neoficiálních informací by mohl být projekt M2 do NPO zařazen v komponentě
3. 2.

•

AS obou fakult schválily svěření pozemku par. č. 712/1 (původní pozemek Řeháčkových)
do správy LFHK. Podklad byl zaslán JUDr. Wágnerovi na RUK.

OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – doc. Roh
•

GA ČR
o Znovu vyhlášení soutěží GA ČR na podporu návrhů standardních projektů, projektů
JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodních bilaterálních
projektů či projektů na principu Lead Agency. Termín pro podání přihlášek je
prodloužen do 22. 4. 2021. Prodlouženy byly i fakultní termíny: pro nahlášení
zájemců do 12. 3. 2021, dodání formulářových částí projektu ke kontrole do
30. 3. 2021 a dodání kompletních návrhů ke kontrole na GRO do 7. 4. 2021. Videonávod, jak podat standardní projekt v aplikaci GRIS je k dispozici na www.gacr.cz.
Informace byly zveřejněny na fakultním intranetu a předány elektronickou poštou.

•

TA ČR
o Vyhlášení 4. veřejné soutěže TA ČR ve výzkumu a experimentálním vývoji MPO na
podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND Podprogram 2
„Nováčci“. Termín pro podání přihlášek je do 28. 4. 2021. Fakultní termín pro
nahlášení zájemců byl stanoven do 6. 4. 2021. Videonávod pro založení účtu
v systému ISTA je k dispozici na www.tacr.cz a TA ČR pořádá 24. 3. 2021 on-line
seminář k podávání návrhů. Informace byly zveřejněny na fakultním intranetu
a předány elektronickou poštou.

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 15. 3. 2021 proběhla porada VP3, kde byly projednány personální záležitosti,
publikační aktivity, monitorovací výstupy a čerpání rozpočtu.
o Na MŠMT bude nahlášena změna – převod finančních prostředků na položku
odborné publikace a jazykové korektury, která je vyčerpána, a to z položek, které
se nečerpají z důvodu pandemie.
o Porada užšího týmu projektu EFSA-CDN je plánována na 7. 4. 2021 od 10 hod., kde
budou shrnuty aktivity celého projektu.

•

STARSS – OP VVV
o Dne 15. 3. 2021 proběhl interní seminář projektu STARSS.
o DNS na laboratorní materiál, zakázka byla rozdělena na 7 dílčích částí. V současné
době se uzavírají smlouvy s jednotlivými dodavateli.
o DNS na chemikálie, zakázka byla rozdělena na 2 části. V současné době se uzavírají
smlouvy s jednotlivými dodavateli.
o DNS na laboratorní materiál, vyhlášeno dne 13. 3. 2021. Termín pro podání nabídek
je do 26. 3. 2021.

•

INOMED – OP VVV
o Dne 16. 3. 2020 byla z MŠMT obdržena žádost týkající se kontroly mzdových výdajů
vybraných zaměstnanců za 5. žádost o platbu projektu InoMed.
o V přípravě je interní konference projektu, uskuteční se v online režimu dne
19. 5. 2021.

•

ERDF II – OP VVV
o VZ s názvem Membránové vývěvy k RVP dne 15. 3. 2021 skončila lhůta pro podání
nabídek. Obdrženy jsme dvě nabídky, do 30. 3. 2021 běží lhůta na podání námitek.
o Dne 10. 3. 2021 byla zahájena VZ na dodávky s názvem Diskové pole. Lhůta pro
podání nabídek končí dne 12. 4. 2021.
o V přípravě k vyhlášení prostřednictvím DNS zbývající neinvestiční laboratorní
přístroje.

•

FAFÍK III
o Od 8. 3. 2021 byla uzavřena nová smlouva o poskytování služeb péče o dítě.
o Provoz dětské skupiny je od 8. 3. 2021 obnoven pro děti IZS.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o Probíhá zajišťování podpisů 10 dohod s hlavními řešiteli. Všichni potvrdili zájem
o realizaci projektu.
o Ze strany RUK je stále připravován seminář, který bude zaměřen na monitoring
měsíčních zpráv o realizaci, a rovněž seminář zaměřený na změnové řízení. Vše
bude evidováno v IS Věda, v anglickém jazyce. Předpokládaný termín v dubnu
2021.
o Počínaje 1. 4. 2021 budou vyplácena řešitelům stipendia, a to měsíčně, zpětně.

•

OncoPharm+ – OP JAK (ITI Strategie Hradecko-Pardubické aglomerace)
o Dne 17. 3. 2021 byl na 2. jednání Pracovní skupiny 4: Vysoké školy a podnikatelé ITI
Hradecko-pardubické aglomerace prezentován prof. Wsólem projektový záměr
OncoPharm+.
o Podmínky a finanční alokace v rámci OP JAK, prostřednictvím Strategie ITI
hradecko-pardubické aglomerace, budou upřesňovány.

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

Výpočet rozpočtů kateder pro 2021 – parametr „Studentská vědecká konference“
(SVK)
o Parametr „SVK“ se používá u výpočtu rozpočtu kateder, a to konkrétně
u provozního rozpočtu a tabulkových míst AP.

o Vzhledem k tomu, že v loňském roce se SVK nekonala bude pro výpočet rozpočtu
kateder pro tento rok použit průměr z posledních tří hodnocení, tím bude
zachována konzistence s předchozími hodnoceními.
•

Návrh investičních akcí a oprav na r. 2021
o Kolegium děkana projednalo a schválilo předložený návrh stavebních investičních
akcí a oprav na S a J budově a v areálu ZLR.
o Předložený návrh investičních akcí v Zámostí bude rozpracován s ohledem na
budoucí strategii této nemovitosti. Výsledkem by měl být investiční strategický plán
rozvoje budovy a přilehlých pozemků v areálu Zámostí na delší období než 1 rok.

•

Návrh na postoupení nájemní smlouvy kantýny po dobu mateřské dovolené
nájemkyně
o V souvislosti s nadcházející mateřskou dovolenou nájemkyně paní Orlovské budou
veškerá práva a povinnosti nájemní smlouvy postoupeny na pana Rolanda
Orlovského, který bude po dobu mateřské dovolené paní Orlovské zajišťovat
provoz kantýny jako fyzická osoba – živnostník. Podmínky nájemního vztahu se
nemění. Účinnost postoupení smlouvy o nájmu kantýny na pana Orlovského se
předpokládá od 8. 4. 2021.
o K účinnému postoupení je potřeba souhlasu FaF UK, který vydává děkan po
předchozím vyjádření AS FaF UK.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Covid – testování zaměstnanců
o Dosavadní kroky:
▪

Zkušebně provedeno testování vlastními silami a fakultou zakoupeným testem
(12. 3. testováno 16 osob v posl. C, všechny s výsledkem negativním).

▪

Pro období počínaje 17. 3. proběhlo testování mobilním týmem RUK (testováno
cca 110 osob, všechny s výsledkem negativním), další termín je opět úterý 23. 3.

▪

Spuštěna aplikace pro evidenci výsledků testů či výjimek z povinnosti testování.

▪

Vydáno opatření děkana č. 3/2021.

▪

Zaměstnanci průběžně informováni, informace na intranetu v sekci COVID.

o Doporučujeme sledovat aktuální informace včetně postupu pro testování.
o Nově je zařazena sekce nejčastějších opakujících se dotazů a odpovědí FAQ.
•

Covid – testování studentů
o Počínaje 29. březnem bude na studenty nahlíženo stejně jako na zaměstnance;
studenti vstupující do prostor fakulty budou tak povinni podrobit se každých 7 dní
testování, a výsledek tohoto testu zanesou do webové fakultní evidence. Tato
povinnost neplatí v případě výjimek, jejich existenci je však nutné zadat rovněž do
fakultní webové evidence.
o Úhrada testování:
▪

V případě, že jde o studenta, který má zdravotní pojištění (ZP) u české zdravotní
pojišťovny, je testování hrazeno z tohoto pojištění.

▪

Osoba/cizinec bez ZP u české zdravotní pojišťovny, uhradí na místě poplatek
bezhotovostní formou, a v případě potvrzení od své zdravotní pojišťovny, že
není možné tento výdaj uhradit, proplatí FaF UK (podrobné instrukce budou
rozeslány).

•

Covid – primární testovací pracoviště
o Od 22. 3. je nové hlavní testovací odběrové centrum pro všechny zaměstnance
a studenty zajištěno ve Výukovém centru LFHK v areálu Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Dostupnost je každý všední den od 7:30 do 15:00 hod. –
předpokladem je předchozí rezervace. Výsledek testu je možné obdržet po výkonu
testu cca do 20-30 min., nebo může být odeslán na zadanou mailovou adresu
(odesílání bude během dne prováděno průběžně). Pozitivní výsledek testu bude
sdělován obratem.

•

Veřejné zakázky
o Návrh metodického pokynu k realizaci veřejných zakázek, který reflektuje změny
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a opatření rektora 30/2020
včetně odpovědného zadávání zpracován, bude rozeslán kolegiu k připomínkám.
o V rámci VZMR III. kategorie na dodávku AV techniky byla dne 10. 3. 2021 uzavřena
smlouva se společností AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Kupní cena: 618 000 Kč bez DPH.

o V rámci podlimitního řízení na dodávku IT vybavení dne 10. 3. 2021 skončila lhůta
pro podání nabídek, obdrželi jsme čtyři nabídky, nejvýhodnější podala spol.
TOPSOFT JKM spol. s r.o. Do 29. 3. 2021 běží lhůta na podání námitek.
Předpokládaná hodnota VZ: 1 990 000 Kč bez DPH. Nabídková cena vybraného
dodavatele: 1 560 317 Kč bez DPH.
o V rámci VZMR na dodávku kancelářských potřeb (uzavření rámcové dohody na
období 3 let) dne 9. 3. 2021 skončila lhůta pro podání nabídek. Obdrželi jsme tři
nabídky. V současné době probíhá kontrola nejvýhodnější nabídky. Předpokládaná
hodnota VZ: 1 800 000 Kč bez DPH na 3 roky. Nejvýhodnější nabídková cena:
1 475 432,10 Kč bez DPH na 3 roky.
o V přípravě je nadlimitní VZ na dodávku CO2 inkubátoru. Předpokládaná hodnota
VZ 173 600 Kč bez DPH.
•

Plán hlavních aktivit Oddělení informačních systémů (OIS) pro r. 2021
o V rámci probíhající elektronizace agend OIS připravilo seznam aplikací (nových
nebo jako nová součást již stávajících systémů).
o Seznamy/návrhy budou individuálně projednávány s příslušnými proděkany, aby se
posoudila priorita nasazení/zpřístupnění.

•

Návrh kolárny pro studenty FaF UK a LF v HK u kolejí Na Kotli
o Na zasedání AS FaF UK byla prezentována potřeba realizace kolárny pro studenty
FaF UK a LF v HK u kolejí Na Kotli. Důvodem je zejména dlouhodobé nedostatečné
množství míst pro kola (na 1158 lůžek je 107 míst pro kola) a jejich neustálé
krádeže.
o Informace o naléhavé potřebě řešit kolárnu pro studenty UK v HK bude předána
formou oficiálního dopisu řediteli Kolejí a menz a p. kvestorovi s žádostí o zařazení
této akce jako prioritní akci do plánovaných investičních záměrů UK, konkrétně
Kolejí a menz.
o Fakulta přislíbila finanční spoluúčast.

•

Ekonomické informace
o Na UK probíhá audit roční závěrky. Požadavky auditu byly v součinnosti
s odděleními děkanátu zpracovány a předány v termínu.

o Tabulky pro výroční zprávu hospodaření byly na rektorát řádně předány v termínu
do 22. 3. Textová část bude po vypracování zaslána v papírové podobě p. kvestorovi
do 30. 4. 2021.
o Ve spolupráci s Grantovým a rozvojovým oddělením jsou připravovány interní
zakázky pro projekt START.
o EO spolupracuje na podkladech pro daňové poradce v souvislosti s řešením DPH
pro projekt M2.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

