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UKFaF/5167/2021-8

ZÁPIS
č. 8/2021
z jednání kolegia děkana 26. dubna 2021

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, p. Vychytilová

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:
•

Termín náhradních promocí ve Velké aule Karolina byl zarezervován na 2.7.2021 ve 13:30
(Mgr.) a v 15:00 (rigo).

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Žádost doc. RNDr. Dalibora Šatínského, Ph.D., o jmenování předsedou komise pro
obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře analytické chemie.

•

Udělení stipendií účastníkům Studentské vědecké konference, která se uskutečnila ve
dnech 13.4. a 14.4. 2021.

2

•

Úpravu pozvánek ke SZZK na základě podnětu Studijní komise AS FaF UK.

•

Návrh podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 pro studijní obor
Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví.

•

Složení komisí pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Přijímací zkoušky pro
studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se koná dne
8. 6. 2021 (řádný termín) a dne 16. 6. 2021 (náhradní termín).

•

Řádné termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2020/2021, stanovené v rozmezí od 31.5. 2021 do 6. 6. 2021:
110

katedra biofyziky a fyzikální chemie

3.6.2021

120

katedra organické a bioorganické chemie

4.6.2021

130

katedra farmaceutické botaniky

1.6.2021

140

katedra analytické chemie

3.6.2021

150

katedra biologických a lékařských věd

1.- 2.6.2021

160

katedra biochemických věd

1.6.2021, 3.6.2021

170

katedra farmakologie a toxikologie

1.- 2.6.2021

180

katedra farmakognozie

1.6.2021

190

katedra farm. chemie a farm. analýzy

1.6.2021

210

katedra farmaceutické technologie

1.- 2.6.2021

220

katedra sociální a klinické farmacie

1.- 2.6.2021

Anglická výuka
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

V současné době je podáno 20 přihlášek do studijního programu Pharmaceutical Sciences.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová.)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Věda a výzkum
o Dle původní domluvy s vedoucími kateder a výzkumných skupin se dne 28. 4. 2021
celá

FaF

závazně

přihlásila

k programu

Cooperatio

pouze

ve vědní

oblasti Pharmaceutical Sciences.
o Dne 28. 4. 2021 byly zaslány požadavky na změny v rámci aktualizace vnitřní
klasifikace UK v souvislosti s přípravou programů Cooperatio, a to v oblasti
podoborů. K dalším dvěma oblastem (české názvy a RIV obory) nemá FaF UK
připomínek.
o Návrhy nominací tří kandidátů na členy oborové rady GA UK v sekci přírodních věd
ve skupině BIO – Biologie (místo doc. Boušové a doc. Zemanové): dr. Anna
Jirkovská, dr. Jakub Hofman a doc. Petra Matoušková.
•

Soutěže
o Návrhy nominací na Cenu Dimitrise N. Chorafase 2021 pro nejlepší absolvující
doktorandy pro PharmDr. Jiřího Demutha, Ph.D., a Mgr. Ronu Karahodu.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o reklamní kampani na doktorské studium na FaF UK: proběhla
aktualizace českých i anglických webových stránek s prezentací výhod, byly přidány
zkušenosti nových absolventů, aktualizován článek s představením stipendií
pro studenty v české i anglické formě, byla zveřejněna nabídka PhD studia
na FaF UK na portálu VedaVyzkum.cz, a rovněž byla nabídka umístěna v dalším
médiích (Instagram FaF, Facebook FaF). Anglická verze FB a Instagramu byla
zacílena na Pobaltí, jihovýchodní Evropu, Rusko a Ukrajinu, stejné cílení proběhlo
i v placené inzerci v Google vyhledávání. Naše studijní programy jsou také
prezentovány na společném webu českých univerzit StudyInPrague a na anglickém
Facebooku UK. Více informací v příloze.
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•

Věda a výzkum
o Dne 13. 4. 2021 úspěšně proběhla XXVIII. Studentská vědecká konference, jíž se
zúčastnilo 54 aktivních účastníků (sekce: chemická 19, biologických věd 19, klinické
a sociální farmacie 5 a farmaceutické technologie 11).
▪

V chemické sekci prezentovalo své práce 19 studentů a hodnotící komise
ocenila následující studenty:
− 1. místo – Priam-Amedeo Houngbedji – „Xanthone-boronic acids: An
insight into the synthesis of borylated xanthone derivatives“ (školitelé:
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., doc. Emilia Sousa, Ph.D.)
− 2. místo – Kateřina Műllerová – „Testing of (−)-N-Dodecyl-Nmethylephedrinium

bromide

as

a

chiral

selector

in

capillary

electrophoresis enantioseparations“ (školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.)
− 3. místo – Marie Štemberová – „Preparation of EWG-substituted
dendralenes“ (školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.)
▪

V sekci biologických věd prezentovalo své práce 19 studentů a hodnotící komise
ocenila následující studenty:
− 1. místo – Martina Fejtková – „Semi-synthetic derivates of B-carboline
alkaloid harmine and their biological activity“ (školitelka: Mgr. Eliška
Kohelová)
− 2. místo – Daniela Vrábľová – „Monitoring the spread of albendazole from
the

sheep

faeces

in

agricultural

land

by

LC-MS“

(školitelka:

prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.)
− 3. místo – Bc. Martina Vašinová – „Immunohistochemical analysis of
endoglin and cell adhesion molecules in diet-induced NASH model in
mouse liver“ (školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.)
▪

V sekci klinické a sociální farmacie prezentovalo své práce 5 studentů
a hodnotící komise ocenila následující studenty:
− 1. místo - Eliška Voříšková – „Consensus of Czech terminology in the field
of medication adherence“ (školitel: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.)
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− 2. místo - Adriana Magátová – „Rationality of BZD use in pharmacy practice
in Spain and in different settings of care in the Czech Republic: results from
the INOMED and the EUROAGEISM

H2020 projects“ (školitel:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.)
− 3. místo - Kateřina Kukrálová – „The prevalence of drug-drug interactions
in patients admitted to the hospital via the emergency department“
(školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.)
▪

V sekci farmaceutické technologie prezentovalo své práce 11 studentů
a hodnotící komise ocenila následující studenty:
− 1. místo - Iva Hrdinová – „A study of the corneocyte lipid envelope“
(školitel: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.)
− 2. místo - Miroslav Janoušek – „Effect of combination of mucoadhesive
polymers on the behaviour of matrix tablets in the small intestine“
(školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.)
− 3. místo - Zuzana Jarešová – „Study of free sphingoid bases in skin barrier“
(školitel: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.)

▪

Cenu České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně převzala od
prof. Martina Doležala studentka Eliška Kučerová (školitel: doc. PharmDr. Jitka
Mužíková, Ph.D.) za svou práci s názvem „Influence of mixing conditions
of microcrystalline celluloses with lubricants on compression process and
tablet strength“.

Vedení fakulty děkuje všem aktivně vystupujícím, školitelům, porotcům
a organizátorům této konference.
o Zveřejnění zápisu z jednání Rady programu PROGRES Q42 ze dne 14. 4. 2021,
obsahujícího zejména rozpočty, rozdělení příspěvků z Fondu děkana a schválené
investice.
•

Granty a projekty
o Za FaF UK bylo podáno 5 návrhů projektů PRIMUS, jejichž navrhovateli jsou
dr. Bernhauerová, dr. Hodík, dr. Jirkovská, dr. Jirkovský a dr. Kováčik.
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•

Knihovna
o Informaci o připravovaném Kulatém stole „Koncepce EIZ na UK“, konaném
dne 4. 5. 2021 online.

•

Soutěže
o Informaci

o vyhlášení

soutěže

o Cenu

Arnošta

z Pardubic

za vynikající

pedagogickou činnost a za přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení
do 4. 5. 2021.
o Informaci o vyhlášení soutěže Ignaz L. Lieben Award pro mladé vědce do 40 let
za vynikající výsledky v oblasti molekulární biologie, chemie nebo fyziky,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 7. 6. 2021.

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

Noc vědců – v pátek 24. 9. 2021 se koná akce Noc vědců na téma ČAS, které se
Farmaceutická fakulta plánuje účastnit. V této souvislosti budou osloveni vedoucí kateder
s výzvou o aktivní účast.

•

Pracovní skupina Marketing UK – za naši fakultu byl schválen zástupce – Marcela
Jeřábková.

•

Adaptačně integrační kurz – náklady spojené s povinným kurzem pro zahraniční
zaměstnance ze třetích zemí bude účastníkům hradit fakulta.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Portál Vysokeskoly.cz – od ledna 2021 má naše stránka přes 5 000 cílených návštěv
s průměrným časem 2:31min. Okamžitá odchodnost je pouze 1,3 %, přes 98 %
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návštěvníků se proklikává na naše stránky. https://www.vysokeskoly.cz/katalogvs/univerzita-karlova/farmaceuticka-fakulta-v-hradci-kralove/146
•

XXVIII. Studentská vědecká konference - podrobná zpráva s výsledky zveřejněna na
odkazu:

https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2021/XXVIII-Studentska-vedecka-

konference-FaF-UK/?lang=cs-cz. Zveřejněno na intranetu 16. 4. 2021.
•

Cena GALENA Z PERGAMU – Teva Czech Industries darovala fakultě částku 30 000 Kč,
která bude využita na odměny za vynikající studijní výsledky.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Stipendia na základě mezinárodních smluv (Polsko, Estonsko) - výběrová řízení v květnu
2021:
o Polsko - nabídka stipendijních míst pro studenty BSP, MSP a DSP a pro akademické
pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí
pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek
je 10. 5. 2021 do 12 hodin do sídla AIA, DZS.
o Estonsko - estonská vzdělávací agentura nabízí stipendia pro studenty MSP a DSP
ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců
či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. O stipendium
na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku mohou žádat i akademičtí
pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10
měsíců. Přihlášky na pobyty pro akademické pracovníky se podávají v termínu do
1. 5. 2021, přihlášky studentů do magisterského/doktorského studia mají uzávěrku
1. 9. 2021 a podávají se přímo estonské vzdělávací agentuře. Zveřejněno na
intranetu 15. 4. 2021.

•

Informace o proběhlých seminářích k novému programovému období programu
Erasmus+ 2021-2027, Výzva 2021. Online semináře se konaly ve dnech 19. až 21. 4. 2021
a byly organizovány Domem zahraniční spolupráce. V současné výzvě je možné podávat
žádosti v oblasti Mobilit jednotlivců (studenti, zaměstnanci) v rámci KA131, nebo Projekty
spolupráce v rámci KA220. Termíny výzev jsou stanovené na 11. 5. 2021 do 12:00 pro
Mobility jednotlivců a 20. 5. 2021 do 12:00 pro Projekty spolupráce. Bližší informace jsou
uvedené na stránkách národní agentury (Aktuální informace k novému programu
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Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)).
Mezi hlavní priority bude patřit inkluze, digitalizace a udržitelnost.
Napsali o nás:
•

Jak snížit jojo efekt při redukci váhy – doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., byl hostem
Českého rozhlasu Hradec Králové. Zveřejněno na intranetu 12. 4. 2021.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládají prof. Solich a doc. Roh; podklady připravil Ing. Hubáček)
GRO
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – doc. Roh
•

GA ČR
o FaF UK odeslala datovou schránkou 19 návrhů projektů do soutěží GA ČR 2022,
z toho 1 Lead Agency projekt (prof. Vávrová s University of Leipzig), 1 POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING (dr. Hodík), 2 JUNIOR STAR (dr. Horstkotte
Šrámková, dr. Opálka), 15 standardních projektů (doc. Čečková, doc. Červený,
dr. Horstkotte, dr. Jirkovská, dr. Macháček, doc. Matoušková, dr. Lenčo,
prof. Nachtigal, prof. Pávek, prof. Pour, prof. Skálová, dr. Špulák, prof. Štaud,
prof. Trejtnar, dr. Vokřál). Na dalších 3 návrzích projektů se FaF UK podílí v roli
spolunavrhovatele (prof. Pávek, doc. Šklubalová, prof. Vávrová).
o Poskytnuta informace o opatřeních GA ČR pro rok 2021 přijatých v souvislosti
s COVID-19, která mají pomoci řešitelům při realizaci projektů, např. prodloužení
termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů.
I tento rok je možné podat žádost o prodloužení projektů končících v roce 2021
o 6 měsíců kvůli situaci způsobené pandemií, tj. do 30. 6. 2022. Informace byly
zveřejněny na fakultním intranetu a předány elektronickou poštou řešitelům
projektů GAČR.
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EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 22. 4. bylo na MŠMT předloženo změnového řízení týkající se přesunu
finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami publikační náklady, odborné
překlady, z položky dlouhodobé stáže. Důvodem je vyčerpaná položka vztahující se
k publikačním nákladům.
o V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem FaF UK – Disperzní
Ramanův mikroskop dne 7. 4. 2021 skončila lhůta na podání nabídek. V současné
době probíhá řešení nejasností v nabídkách účastníků.

•

STARSS – OP VVV
o Dne 20. 4. 2021 bylo MŠMT schváleno změnové řízení, které se týkalo vytvoření
nové rozpočtové položky s názvem „Specializované poradenství k odborným
publikacím“ a přesunu finančních prostředků z rozpočtové položky publikační
náklady a jazykové editace do nově vzniklé rozpočtové položky.

•

INOMED – OP VVV
o Dne 20. 4. 2021 byla vyhlášena dvě výběrová řízení na pozici Laboratorní pracovník
pro VZ 1, DPČ na úvazek 0,4 FTE (64 hodin) a 0,3 FTE (48 hodin).

•

ERDF II – OP VVV
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem FaF UK – Membránové vývěvy
k RVP byla ukončena dne 13. 4. 2021 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem FaF UK – Diskové pole byla
ukončena dne 20. 4. 2021 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem FaF UK – Thermomixery byla
zahájena dne 12. 4. 2021. Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 5. 2021.

•

DSP – OP VVV
o V rámci projektu bylo dne 22. 4. 2021 požádáno o prodloužení projektu o 4 měsíce
do 31. 5. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení projektu je odložení stáže PhD
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studující kvůli pandemii Covid-19. Stáž je indikátorem projektu, který je nutné
naplnit.
•

FAFÍK III
o Od 21. 4. 2021 byl na základě opatření vydaném ministerstvem zdravotnictví dne
20. 4. 2021 obnoven provoz DS pro všechny děti. Není nutné testování ani nošení
roušek.
o Z důvodu ukončení možnosti financování DS z Evropského sociálního fondu (doba
trvání projektu je do 28. 2. 2022) bude zvážena možnost dalšího pokračování DS,
která by byla možná na základě transformace na jesle. Jejich provoz by byl částečně
hrazen z příspěvku ze státního rozpočtu.
o Provoz jeslí se bude řídit novelou zákona o dětských skupinách, která prošla
23. 3. 2021 druhým čtením na plénu poslanecké sněmovny. Během druhého čtení
bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu novely,
o kterých bude hlasováno v průběhu třetího čtení. Z návrhu zákona vyplývá několik
podstatných změn dětských skupin při transformaci na jesle.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o Pokračují konzultace s řešiteli ohledně realizace grantů START.
o Dne 22. 4. 2021 se uskutečnilo, prostřednictvím TEAMS, druhé koordinační setkání
FaF UK s řešiteli i mentory na téma monitoringu měsíčních zpráv, změnová řízení
a přípravy stáží.
o Dne 6. 5. 2021 se uskuteční další online koordinační setkání s RUK, které bude
zaměřeno na práci v informačním systému na administraci grantů (IS Věda).

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
o Dne 28. 4. 2021 se prostřednictvím komunikační platformy MS Teams uskuteční
zasedaní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI). SmHK
představí projektový záměr Pajkrova flošna.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Odměny kolektivům za přípravu velkých projektů. Jedná se o aktualizaci podmínek
nastavených v kolegiu děkana 2017-06.
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•

Odměňování pracovních kolektivů za přípravu velkých projektů
Typ projektu

Celkový

Odměna pro

rozpočet pro

kolektiv v

FaF UK v mil.

tis. Kč

Kč
H2020 (a ekvivalenty)

Jako koordinátor

bez limitu

50-100

Jako spolupracující organizace

bez limitu

20-40

ERC grant – 1. kolo

Jako koordinátor

bez limitu

20

ERC grant – 2. kolo

Jako koordinátor

bez limitu

50-75

OP VVV

Jako koordinátor

100 a více

50-100

Jako koordinátor

50-100

40-80

Jako koordinátor

10-50

20-50

COST grant apod.

Jako koordinátor

bez limitu

20-50

COST grant apod.

Jako spolupracující organizace

bez limitu

2-5

ERASMUS+ (bez stud.

Jako koordinátor

bez limitu

20-40

Jako spolupracující organizace

bez limitu

2-5

Jako koordinátor

min. 2 mil.

20-50

mobilit)

Excelence (GAČR),
Kompetence (TAČR), apod.
GAČR mezinárodní apod.

Kč/rok
Pouze s mezinárodním
spolunavrhovatelem

min. 2 mil.
Kč/rok

5-15
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-

Prostředky budou vyplaceny až po odevzdání a formální kontrole projektů (pokud je
aplikovatelné) poskytovatelem a po přijetí k hodnocení oponenty.
O výši odměny rozhoduje děkan po projednání v kolegium děkana.
V případě, že se jedná o projekt celofakultního zájmu, budou použity spíše vyšší částky.
V případě opakovaného podání stejného či podobného grantu bude odměna na spodní
hranici rozmezí.
Jiné typy grantů, které budou postupně vyhlašovány, budou odměněny podobným
způsobem.
Odměna je nenároková.
Platnost od 1. 5. 2021.

-

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

Od 1. 5. 2021 se vrací do funkce zástupkyně vedoucí Oddělení odborné jazykové přípravy
Mgr. Ilona Havlíčková (vystřídá dosavadní zástupkyni vedoucí Mgr. Renátu Divišovou).

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení do funkce vedoucí/ho katedry biologických a lékařských
věd. Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna v české a anglické verzi na veřejně
dostupných

internetových

stránkách

fakulty

a

univerzity,

na

portálu

www.researchjobs.cz a ve zkrácené verzi v deníku MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení do funkce vedoucí/ho nově vzniklé katedry
farmakognozie a farmaceutické botaniky. Inzerce výběrového řízení bude
zveřejněna v české a anglické verzi na veřejně dostupných internetových stránkách
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fakulty a univerzity, na portálu www.researchjobs.cz a ve zkrácené verzi v deníku
MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení na pozici lektora/lektorky katedry tělesné výchovy.
Inzerce výběrového řízení bude zveřejněna v české a anglické verzi na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty a univerzity, na portálu www.jobs.cz,
na portálu volných míst Úřadu práce a ve zkrácené verzi v deníku MF Dnes.
o Jmenování komise výběrového řízení do funkce vedoucí/ho Střediska vědeckých
a knihovnických informací. Termín je stanoven na čtvrtek 27. 5. 2021 v 10:00 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.

Středisko
Středisko
vědeckých a
knihovnických
informací

předseda
prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

za AS
doc.
PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

Ing. Lenka
Vlčková

PhDr. Radka
Římanová,
Ph.D.
(ředitelka
Ústřední
knihovny UK)

prof.
PharmDr. Petr
Zimčík, Ph.D.

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

Vznik vivária jako samostatného střediska FaF UK
o Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh na vznik Vivária jako samostatného
střediska FaF UK. Vivárium slouží potřebám celé fakulty, jeho vyčlenění jako
samostatného pracoviště je tak logickým krokem.
o Schvalovací proces a další související kroky:
▪

Vyjádření Vědecké rady FaF UK ke zřízení pracoviště.

▪

Schválení zřízení pracoviště v AS FaF UK.
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▪

Vydání novely Organizačního řádu FaF UK (čl. 2 odst. 3, čl. odst. 7 a příloha
č. 1 opatření děkana č. 10/2019).

▪

Organizační a technické úpravy (personální, ekonomické vazby, web, označení
pracoviště, vizitky apod.), informování studentů, zaměstnanců, institucí,
partnerů a dalších.

•

Výměna předních stěn dvou digestoří v laboratoři 524 na katedře 140
o Při defektu kanystru s odpadními rozpouštědly na katedře 140 došlo k poškození
digestoře, která je nyní nefunkční. Náklady na opravu se odhadují na 50 tis. Kč.
o V případě, že bude škoda uznána jako pojistná událost (nyní probíhá proces
posuzování), bude katedra hradit pouze spoluúčast ve výši 5 tis. Kč.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2020
o Fakultní VZČ 2020 je aktualizována, nyní probíhá redakce textu, po finalizaci
pracovní verze bude předána k připomínkám členům kolegia děkana.

•

Výroční zpráva o hospodaření FaF UK za rok 2020
o Fakultní VZH 2020 je ve finální fázi zpracování, po jejím dokončení bude předána
do schvalovacího procesu orgány fakulty.

•

Veřejné zakázky
o V přípravě je nadlimitní VZ na úklidové služby. Předpokládaná hodnota 2,7 mil. Kč
bez DPH/rok (uvažuje se o uzavření RS na 2 roky). Nyní probíhá kontrola rámcové
smlouvy a zároveň se nastavují optimální technická a hodnotící kritéria. Katedrám
a pracovištím byla zároveň nabídnuta možnost zaměstnání vlastní uklízečky/če za
konkrétních podmínek.
o Výběrové řízení na RUK – poskytovatel telekomunikačních služeb (pevné linky). FaF
UK se připojuje ke společné veřejné zakázce na výběr poskytovatele služeb
pevného volání, která proběhne v rámci UK v nejbližší době. Aktuálně platná
rámcová smlouva, která je rovněž výsledkem centralizovaného zadávání, končí
k datu 15. 8. 2021. Závěry provedeného průzkumu trhu nasvědčují tomu, že tímto
postupem lze dosáhnout významných úspor.
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o V rámci nadlimitní VZ na dodávku CO2 inkubátoru dne 19. 4. 2021 skončila lhůta
pro podání nabídek. Obdrželi jsme 4 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala
společnost Animalab, IČO: 03325008, která splnila všechny zadávací podmínky
a stala se vybraným dodavatelem. Smlouva bude uzavřena v měsíci květnu t.r.
o Nadlimitní VZ na dodávku UHPLC systému s PDA a fluorescenční detekcí
a zapojením pro on-line SPE byla zahájena dne 19. 4. 2021. Předpokládaná hodnota
VZ: 1,9 mil. Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 5. 2021.
o V přípravě je nadlimitní VZ na dodávku myčky laboratorního skla. Předpokládaná
hodnota VZ: 299 300 Kč bez DPH.
•

Prodej pozemků v Třebši - jednání o nemovitostech s vedoucím odboru Správy Města
Hradec Králové
o Na základě žádosti Statutárního města Hradec Králové o odprodej pozemků ve
vlastnictví UK v katastrálním území Třebeš proběhlo jednání s vedoucím odboru
Správy majetku Města Hradec Králové Ing. Brokešem a zástupci vedení fakulty.
o Důvodem zájmu města odkoupit pozemky UK v oblasti Třebeš je revitalizace
rybníku, který se v této oblasti nachází.
o Výsledkem jednání bylo předběžné odsouhlasení návrhu směny pozemků v Třebši
za dva pozemky (p. č. 1594 a p. č. 1695) sousedící s pozemky ZLR, které jsou ve
vlastnictví města Hradec Králové a které jsou již dlouhodobě plánovány připojit ke
stávajícím pozemkům ZLR. Pro předběžné určení ceny navrhované směny budou
vypracovány znalecké posudky.
o V případě zájmu bude domluvena ve věci stanovení dalších postupů schůzka
s hlavním architektem města HK.

•

Konkurenční nabídky pitného režimu k projektu BEZPETEK
o IPTO ověřilo a představilo další možné nabídky výdejníků na kvalitní pitnou vodu
a pítek na vodu.
o Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka pronájmu od firmy Watercooler System,
která nabízí kromě jiného měsíční zápůjčku zařízení zdarma.
o Znovu bude ověřeno umístění zařízení.

•

Kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí na FaF UK

16

o FaF UK má povinnost provádět kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí 1 x ročně.
Zodpovědnost za provádění kontrol mají zaměstnanci, kteří je mají v užívání.
o Kontroly regálů a žebříků, schůdků, štaflí je nutno zrealizovat v termínu do
31. 5. 2021.
•

Požárně preventivní prohlídka
o Pravidelná požárně preventivní prohlídka bude provedena na budovách FaF UK dne
19. 5. 2021. Pracovníci IPTO s externím pracovníkem PO Bc. Pospíšilem
a zástupcem VOS budou provádět kontrolu požárních zařízení.

•

Ekonomické informace
o Z RUK jsme obdrželi informaci, že tabulky k VZH za r. 2020 za UK jsou odsouhlasené,
fakulta připravuje VZH s textovou částí, termín na zaslání na UK je 30. 4. 2021.
o V návaznosti na OD 15/2019 Provádění doplňkové a obdobné činnosti, čl. 5 byla
vypočtena režie doplňkové a obdobné činnosti pro r. 2021 ve výši 21 %. V případě
již schválených snížených režií bude postupováno analogicky s aktuálním
výpočtem, tj. snížená režie bude navýšena o 1 %.
o Byla provedena kontrola ekonomických údajů do Studie proveditelnosti pro projekt
M2 za r. 2012-2019.
o Probíhají konzultace s daňovými poradci k projektu M2 – zařazení budoucího
majetku, výpočet koeficientu DPH. EO obou fakult připraví ke stanovení koeficientu
podklady za r. 2018-2020.
o Poukázán příspěvek na období 01–04/2021 za ukazatel F (U3V, SSP), I (IP).
o Poukázána dotace na účelovou podporu projektů GA UK.
o Do iFIS byly vloženy rozpočty projektu START.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

