1

UKFaF/5167/2021-10

ZÁPIS
č. 10/2021
z jednání kolegia děkana 25. května 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.)

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Návrh podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 pro studijní program
Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční a kombinovaná forma),
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Bude předloženo AS k vyjádření.

•

Schválení žádostí KTV o zabezpečení Letního cyklistického kurzu a Letního kurzu.

•

Období pro konání SZZK pro všechny studijní programy:
o 6.9. – 17.9.2021
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Anglická výuka
Děkan fakulty bere na vědomí:
•

Informace o počtu přihlášek do studijního programu Pharmaceutical Sciences.

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

Doktorské studium
o Komise přijímacího řízení do doktorských studijních oborů na akademický rok
2021/2022.
o Postoupení návrhu na jmenování PharmDr. Evy Šnejdrové, Ph.D., školitelkou dvou
doktorandů ve studijním programu Farmaceutická technologie: Vladislava Frolova
a studenta v rámci spolupráce s Contipro (konzultant: PharmDr. Martina
Pravda, Ph.D.) Vědecké radě FaF UK.
o Aktualizaci dokumentu „Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského
studia“, konkrétně minimálních požadavků pro obhájení disertační práce
(preference kvalitních publikací). Bude předloženo Vědecké radě FaF UK.

•

Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy a členů komise pro jmenovací řízení doc. RNDr. Vladimíra
Kryštofa, Ph.D., v oboru Farmaceutická chemie: prof. PharmDr. Martin
Doležal, Ph.D. – předseda (FaF UK), prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (PřF UHK),
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. (FChT UPce), prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (ÚChI
VŠCHT Praha), prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (FaF UK).
o Návrh předsedy a členů komise pro habilitační řízení PharmDr. Andreje
Kováčika, Ph.D., v oboru Farmaceutická technologie: prof. PharmDr. Petr
Pávek, Ph.D. – předseda (FaF UK), doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. (FaF MU
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Brno), doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (FaF UK), prof. PharmDr. Mgr. David
Vetchý, Ph.D. (FaF MU Brno), prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (ÚOT VŠCHT Praha).
•

Věda a výzkum
o Návrh nominací všech stávajících interních členů VR FaF UK na členství v radě
programu Cooperatio ve vědní oblasti Pharmaceutical Sciences. Jmenovitě se jedná
o následující členy: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D., prof. PharmDr. Martin
Doležal, Ph.D., doc. Dipl. Math. E. J. Duintjer Tebbens, Ph.D., prof. PharmDr. Petr
Nachtigal, Ph.D., prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., prof. PharmDr. Petr
Pávek, Ph.D., prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.,
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., doc. RNDr. Dalibor
Šatínský, Ph.D., doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D., prof. PharmDr. František
Štaud, Ph.D., Ing. František Švec, DrSc., prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.,
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., prof. PharmDr. Petr
Zimčík, Ph.D. Bude předloženo Vědecké radě FaF UK k per rollam hlasování.
o Návrh nastavení vazeb mezi vědními obory programů Cooperatio a kategoriemi
databáze Web of Science a obory databáze Scopus v rámci další fáze aktualizace
vnitřní klasifikace UK.
o Program Vědecké rady FaF UK pořádané dne 8. 6. 2021.

•

Soutěže
o Návrh nominace Nikoly Evy Mádlové na cenu v rámci soutěže České hlavičky 2021.
o Návrh nominací absolventů doktorského studia PharmDr. Jiřího Demutha, Ph.D.,
a PharmDr. Martiny Hákové, Ph.D., na Cenu MŠMT pro vynikající studenty
a absolventy studia ve studijním programu pro rok 2021.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o řádných termínech přijímacího řízení do doktorských studijních oborů
na akademický rok 2021/2022:

Doktorský studijní program
Bioanalytické metody
Bioorganická chemie
Farmaceutická analýza
Farmaceutická chemie
Farmaceutická technologie
Farmakognosie a nutraceutika
Farmakologie a toxikologie
Klinická a sociální farmacie
Xenobiochemie a patobiochemie
Celkem

•

Řádný
termín

Náhradní
termín

Místnost

Počet
uchazečů

4. 6. 2021
7. 6. 2021
10. 6. 2021
21. 6. 2021
21. 6. 2021
17. 6. 2021
18. 6. 2021
17. 6. 2021

7. 7. 2021
7. 7. 2021
12. 7. 2021
12. 7. 2021
24. 6. 2021
8. 7. 2021
14. 7. 2021

knihovna KOBCh
kanc. ved. KACh
knihovna KFChFA
zased. místn. KFT
kanc. ved. KFB
kanc. ved. KFTox
psychol. laboratoř
sekretariát KBV

2
2
2
3
2
3
1
6
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Kvalifikační řízení
o Informaci o jmenování Dalibora Šatínského a Davida Vetchého (děkana FaF MU)
profesory. Slavnostní předání dekretů novým profesorům proběhne 4. 6. 2021 ve
Velké aule Karolina.
o Slavnostní předání dekretů profesorům jmenovaným k 15. 12. 2020, tedy včetně
prof. Mladěnky a prof. Trejtnara, proběhne 23. 6. 2021 ve Velké aule Karolina.

•

Věda a výzkum
o FaF UK byla poskytnuta první část finančních prostředků na realizaci programu
PROGRES Q42 v roce 2020 ve výši 52,18 mil. Kč. Z toho 51,8 mil. Kč je první část
prostředků na realizaci programu (bez bonifikace) a 309 tis. Kč je první část
bonifikace za mezinárodní spolupráci. Bonifikace programu je součástí rozpočtu
programu. O výši druhé části letošních prostředků, včetně druhé části bonifikace,
budeme informováni po schválení aktualizovaného rozpisu UK Akademických
senátem UK.
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o FaF UK odeslala na RUK dne 14. 5. 2021 žádost o poskytnutí části institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj ve formě kapitálových prostředků v roce
2021 v celkové výši 4,69 mil. Kč.
o Informaci o nutnosti zpracování zpětné vazby k proběhlým hodnocením vědy
pro zaslání na RUK dle požadavku v termínu do 10. 6. 2021:
▪

Jakým způsobem se bude FaF výsledky hodnocení zabývat, zda a jakým
způsobem bude možné některá doporučení hodnotitelů naplnit.

▪

Jakou máme zpětnou vazbu k celému procesu vnitřního hodnocení vědy na UK.

o Informaci o výzvě Fondu junior (post-doc), vyhlášenou za účelem obsazení pozic
juniorských akademických pracovníků kvalitními zahraničními výzkumníky,
absolventy Ph.D. studia ze zahraničních univerzit, rozeslanou vedoucím kateder
a vedoucím výzkumných skupin elektronickou cestou dne 11. 5. 2021. Termín
pro zaslání nosného tématu stěžejního vědeckého projektu na Vědecké oddělení je
do 31. 5. 2021.
•

Transfer technologií
o Informaci o vyhlášení soutěže GAMA 2 na podporu ověření výsledků aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění
a na přípravu jejich následného komerčního využití, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Termín pro nahlášení účasti v soutěži na VO je do 28. 5. 2021, termín
povinné registrace je do 12 hod. 31. 5. 2021, uzávěrka přihlášek je 16. 6. 2021.

•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže „Česká hlava“, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Konkrétně se jedná o Národní cenu vlády Česká hlava, Cenu Invence, Cenu
Industrie, Cenu Doctorandus za technické vědy, Cenu Doctorandus za přírodní vědy
a Cenu Lorem za zdravotnictví. Uzávěrka přihlášek na VO pro všechny kategorie je
27. 5. 2021.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Víkend otevřených zahrad – 4 studenti budou v době konání akce 12. – 13. 6. pomáhat
s prováděním návštěvníků v areálu ZLR a rozdávat propagační předměty.

•

Čajová směs – Farmaceutická fakulta bude mít v nabídce staronový propagační předmět
– míchaný bylinný čaj.

•

Festival vědy – dne 8. 9. 2021 se v Praze koná akce Festival vědy 2021. Pokud bude
schválena její prezenční forma, bude se jí naše fakulta účastnit a propagovat studium.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Informace z VR MZd ČR konané 18. 5. 2021 – noví náměstci, strategie očkování
a testování, stav pandemie Covid-19.

•

Syntéza a analýza léčiv – ve dnech 16. a 17. 9. 2021 proběhne virtuální mezinárodní
konference

Syntéza

a

analýza

léčiv

ve

spolupráci

FaF

a

ČFS.

Stránky

www.faf.cuni.cz/SAL2021.
•

Česká farmaceutická společnost – dne 22. 9. 2021 proběhne od 13:00 v Lékařském domě
v Praze slavnostní setkání u příležitosti 150 let založení České farmaceutické společnosti.
Účast a záštitu nad akcí přislíbil předseda ČLS JEP prof. Svačina.

•

NaKarlovku – Společný propagační web pro všechny fakulty UK měl být zkušebně spuštěný
v květnu 2021. V současné době se na něm stále pracuje a spuštění se posunulo na září
2021.

•

Marketing UK – dne 20. 5. proběhla online schůzka nové pracovní skupiny UK, která si dala
za cíl společnou kooperaci propagace a sdílení maximálního množství informací.
Na schůzce se také projednávaly možné propagační akce UK 2021/2022. Jsou to:
o

ČR
▪

Festival vědy – 8. 9. živě na Kulaťáku v Praze, 8. 9. – 31. 10. online na webu.
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▪

Noc vědců – 24. 9. 2021 (zatím plánované online), FaF zastupují dr. Kováčik
a dr. Vraníková.

▪

NAKARLOVKU – 13. 11. nebo 27. 11. 2021, prezenčně (popř. hybridně).

▪

GAUDEAMUS BRNO – 23. – 26. 11. prezenčně (UK ještě nerozhodla o své
účasti).

▪

GAUDEAMUS PRAHA – 18. – 20. 1. 2022, prezenčně, (UK ještě nerozhodla o své
účasti).

▪

NAKARLOVKU – 29. 1. 2022, online, nově by měla být zařazena panelová
diskuse se studenty jednotlivých fakult.

o

o

SR
▪

GAUDEAMUS BRATISLAVA – 5. – 7. 10. 2021, prezenčně.

▪

GOUDEAMUS NITRA – 10. – 11. 11. 2021, prezenčně.

Propagace cizojazyčných programů
▪

Od 1. 4. 2021 byly spuštěny sociální sítě UK v angličtině.

▪

UK prezentuje na portálech: STUDYINCZ, Keystone Academic Solutions,
Czechuniversities.com, Study in Prague.

Oblast mezinárodních vztahů
•

MŠMT vydalo Příručku pomoci při realizaci mezinárodních sankcí; upozorňuje na
konkrétní státy (Rusko, Sýrie, Írán, …), jejichž studenti působí na UK.

•

Digitalizace ERASMUS+ - vedoucí OZV RUK organizuje jednotlivé online schůzky se všemi
fakultami a sbírá informace o požadavcích a specifikách v organizování a schvalování
mobilit studentů v rámci Erasmu+. Za naši fakultu mu kompetentní informace podala
Ing. Krieglerová. Digitalizace Erasmu pro akademiky a další zaměstnance se zatím neřeší.

•

Stipendia na základě mezinárodních smluv (Japonsko), výběrová řízení v červnu 2021 –
Stipendia pro studijní a výzkumné pobyty pro studenty a absolventy VŠ v délce 18 měsíců,
víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia v délce 4–6 let. Žádosti podávají
uchazeči na adresu MŠMT do 31. 5. 2021. Zveřejněno na intranetu 7. 5. 2021.
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•

Fond internacionalizace – byla zveřejněna výzva na podávání žádostí o finanční podporu
internacionalizačních aktivit studentů a zaměstnanců. Uchazeči podávají žádosti na
OVMV. Zveřejněno na intranetu 11. 5. 2021.

Napsali o nás:
•

HR Award: UK pochválena, zlepšuje podmínky pro vědce – článek s vyjádřením prof. Petra
Solicha byl zveřejněn ve Foru na webu UK. HR Award: UK pochválena, zlepšuje podmínky
pro vědce (ukforum.cz).

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

Probíhají pravidelné online porady s BA. V tuto chvíli bylo zastaveno připomínkování
interiéru pracovišť, protože se finalizuje odevzdání hrubopisu dokumentace ke
stavebnímu povolení, které musí být v červnu odesláno na DOSSy.

•

Dne 7. 5. bylo nahlášeno provedení zkušebních vrtů pro tepelná čerpadla na Báňský úřad.
Realizace proběhne kvůli počasí nejpozději v posledním květnovém týdnu.

•

Dne 21. 5. proběhne prohlídka některých pracovišť a laboratoří Ing. Baxou
a Dr. Maršálkem tak, aby si udělali představu a nabídli po vzájemné koordinaci své služby
v části projektování a v části nastavování budoucích provozů laboratoří v budoucím
kampusu.

•

Dne 21. 5. proběhla online prezentace architekta Iana Bogle k návrhu fasád.

•

Probíhá připomínkování a doplňování studie proveditelnosti a národní žádosti.

•

Proběhla písemná urgence p. primátora a p. náměstků MmHK ohledně podané žádosti
o směnu pozemku pod budoucím chodníkem podél Zborovské za stejnou plochu na jižní
části stejné louky.
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GRO
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – doc. Roh
•

AZV MZČR
o Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na období
2022–2025 dle podmínek Programu na podporu zdravotnického aplikovaného
výzkumu . Nově je v návrzích projektů vyžadováno „ORCID iD“. Termín pro podání
přihlášek je do 28. 6. 2021 do 12:00 hod. Fakultní termín pro nahlášení zájemců byl
stanoven do 24. 5. 2021, dodání návrhů ke kontrole na GRO do 10. 6. 2021.
Informace byly zveřejněny na fakultním intranetu a předány elektronickou poštou.

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem Disperzní Ramanův mikroskop
byla dne 29. 5. 2021 zrušena. V současné době běží lhůta na podání námitek.

•

INOMED – OP VVV
o Dne 7. 5. 2021 proběhlo jednání prof. Wsóla a prof. Pávka ohledně úspor
z pořízených investičních přístrojů VZ1 a VZ3 projektu InoMed. Bude zažádáno
o změnu projektu InoMed a všechny úspory budou využity k vytvoření nové
rozpočtové položky určené na pořízení 2 ks thermomixerů se základními nástavci
určené pro VZ1. Nezpůsobilá část výdajů nad uspořené prostředky projektu bude
hrazena z jiných zdrojů katedry biochemických věd.
o Dne 19. 5. 2021 proběhla online konference projektu InoMed. Zástupci
výzkumných záměrů prezentovali dosavadní výsledky své práce a administrativní
tým představil plnění indikátorů a čerpání rozpočtu.
o Dne 7. 5. 2021 bylo ukončeno výběrové řízení pro VZ4 na pozici Junior researcher,
výše úvazku 0,3 FTE.
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o Dne 20. 5. 2021 byla ukončena výběrová řízení pro VZ1 na pozici Laboratorní
pracovník, výše úvazku 0,3 FTE a 0,4 FTE. Bude posouzeno výběrovou komisí.
•

ERDF II – OP VVV
o Dne 13. 5. 2021 byla podaná žádost o změnu, ve které FaF UK požadovala navýšení
rozpočtové položky na rekonstrukci posluchárny C z investičních a z neinvestičních
položek projektu. Žádost o změnu byla podána z důvodu pokrytí vícenákladů
vzniklých při rekonstrukci posluchárny C.
o V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem FaF UK – Thermomixery
byla dne 13. 5. 2021 ukončena lhůta pro podání nabídek. V současné době probíhá
posuzování nabídky.
o Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem FaF UK – Mikroskopy – 16 kusů
byla zahájena dne 29. 4. 2021. Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 5. 2021.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o Probíhá administrace měsíčních zpráv za měsíc duben všech řešitelů, měsíční
zprávy schvaluje mentor, fakultní referent, a následně jsou odesílány na rektorát
Univerzity Karlovy ke schválení univerzitnímu referentovi. Průběžně jsou
schvalovány změny v projektech.

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
o Dne 20. 5. 2021 byl ze strany SmHK projektový záměr představen v rámci Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, který by mohl být teoreticky financován
prostřednictvím ŘO MPO, OP TAK. MPO dalo zamítavé stanovisko s tím, že projekt
spadá spíše pod OP JAK, MŠMT.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Finální verzi Strategického záměru Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity
Karlovy, na období 2021-2025. Strategický záměr bude projednáván a schvalován ve
Vědecké radě (8. 6. 2021) a Akademickém senátu (16. 6. 2021).
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Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Výběrová řízení
o Na pozici referenta/referentky Vědeckého oddělení byl vybrán Bc. Karel Nohejl.
o Výběrové řízení do funkce vedoucí/vedoucího katedry biologických a lékařských
věd se uskuteční dne 7. 6. 2021 v 15:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu
fakulty. Komise výběrového řízení:

Katedra
biologických
a lékařských
věd

předseda

AS FaF

prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

o Výběrové

prof.
PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

řízení

do

funkce

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

PhDr. Zděnka
Kudláčková,
Ph.D.

vedoucí/vedoucího

katedry

prof.
PharmDr.
Petr Zimčík,
Ph.D.

farmakognozie

a farmaceutické botaniky se uskuteční dne 22. 6. 2021 v 13:30 hod ve velké
zasedací místnosti děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
Katedra
farmakognozie
a
farmaceutické
botaniky

předseda

AS FaF

prof. RNDr.
Petr Solich,
CSc.

prof.
PharmDr.
František
Štaud, Ph.D.

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

doc.
PharmDr.
Tomáš
Siatka, CSc.

prof.
PharmDr.
Petr Zimčík,
Ph.D.

o Výběrové řízení na pozici lektora/lektorky katedry tělesné výchovy se uskuteční
dne 10. 6. 2021 v 13:00 hod. Místo konání bude upřesněno. Komise výběrového
řízení:
Katedra předseda
tělesné prof. RNDr.
výchovy Petr Solich,
CSc.

Mgr. Iveta
Szakošová

Mgr. Jiří
Bezouška

LF HK

AS FaF

prof. MUDr.
Hana Langrová,
Ph.D.
(proděkanka
pro výuku
všeobecného
lékařství)

doc. PharmDr.
Mgr. Martin
Krátký, Ph.D.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili dr. Klik, dr. Koula, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Návrh – OD Pravidla pro stanovení mzdového tarifu od 1. 7. 2021
o Návrh vychází z povinnosti novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě,
nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí, z úpravy tarifního rozpětí
mzdových tříd Vnitřního mzdového předpisu UK a finančních možností fakulty.
o Návrh bude zaslán AS FaF UK a ZV VOS.

•

Výroční zpráva o hospodaření za r. 2020
o Návrh bude předložen k projednání a schválení v AS FaF UK.

•

Návrh Rozvahy příjmů a výdajů na r. 2020
o Návrh bude předložen k projednání a schválení v AS FaF UK.

•

Škodní komise
o prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (předseda)
o Ing. Ladislav Rudišar
o Ing. Lenka Vlčková
o Ing. Pavel Polanský
o Ing. Lucie Navrátilová

•

Rozhodnutí o přistoupení k VZ na rámcovou smlouvu týkající se dodávek IT.
o RUK plánuje vyhlásit VZ na nákup běžných kancelářských PC, notebooků a monitorů
s celkovou předpokládanou hodnotou 35 mil. Kč bez DPH, kdy výstupem bude
rámcová smlouva na dobu dvou let. RUK navrhuje připojení se k této RS, kdy na
základě vysoutěžené zakázky bychom měli možnost na objednávku rovnou pořídit
zmíněné komodity. Uvedené technické specifikace umožňují variabilitu, tzn.
možnost reagovat na aktuální technické parametry zmíněného zboží.
o FaF UK se k uvedené VZ připojí.
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•

Umístění výdejníku na pitnou vodu
o Po zvážení všech navržených možností umístění výdejníku na pitnou vodu byla
schválena varianta umístění za prosklenou stěnu u vstupu do koridoru.
o Náklady na instalaci se odhadují na cca 30 tis. Kč.

•

Návrh opatření zabraňující opakování události na katedře analytické chemie
o Výsledkem RCA, která proběhla v souvislosti s defektem kanystru s odpadními
chemikáliemi na kat. analytické chemie, byl ve spolupráci s pověřenou osobou pro
chemické odpady a externím pracovníkem pro BOZP vypracován návrh opatření,
která by v budoucnu měla minimalizovat podobná rizika.
o Tato opatření budou promítnuta do Provozního řádu pro chemické laboratoře.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Veřejné zakázky
o Nadlimitní VZ na dodávku CO2 inkubátoru byla dne 14. 5. 2021 ukončena podpisem
smlouvy se společností Animalab, která splnila všechny zadávací podmínky.
Nabídková cena: 148 780 Kč bez DPH.
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
1 900 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 5. 2021.
o Nadlimitní VZ na úklidové služby 2021–23 byla zahájena dne 11. 5. 2021.
Předpokládaná hodnota 5 400 000 Kč bez DPH na 2 roky. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 11. 6. 2021.
o Nadlimitní VZ na dodávku přístroje pro výrobu destilované a ultračisté vody byla
zahájena 7. 5. 2021. Předpokládaná hodnota 560 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 8. 6. 2021.
o V přípravě je nadlimitní VZ na dodávku myčky laboratorního skla. Předpokládaná
hodnota 299 300 Kč bez DPH.
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•

Přehled digitalizace a elektronizace agend FaF UK
o Oddělení informačních systémů (OIS) vypracovalo přehled hlavních agend,
u kterých došlo k přechodu na online elektronickou verzi a nových online agend,
období nasazení elektronické verze, finanční nároky s nasazením spojené;
rozděleno podle jednotlivých oddělení děkanátu vč. obecného přínosu.
o Přehled

bude

zveřejněn

na

intranetu

(OIS)

a

bude

průběžně

doplňován/aktualizován.
•

Stanovisko k pozemkům v k. ú. Třebeš
o Prorektorovi prof. Hálovi byla odeslána průběžná informace ohledně pozemků
v k. ú. Třebeš, o které město HK projevilo zájem, s tím, že fakulta preferuje směnu
nikoliv prodej. Informace byla předána i LF v HK.

•

Požární preventivní prohlídka
o Pravidelná požární preventivní prohlídka PO na budovách FaF UK proběhla dne
19. 5. 2021.
o Prohlídka byla zaměřena zejména na prevenci ukládání a likvidaci chemického
odpadu.
o Výsledkem prohlídky jsou tato doporučení:
▪

Doplnění samolepek na dveře s označením plynu v tlakové lahvi uloženého
v dané místnosti. (Zajistí IPTO společně s odpovědnou osobou pracoviště
v termínu do 15. 6. 2021.)

▪

Po vydání aktualizovaného provozního řádu zajistit překlad provozního řádu do
anglického jazyka. (Odpovídá IPTO s termínem do 15. 6. 2021.)

▪

U všech chemických laboratoří provést kontrolu vyvěšení a vyplnění provozního
řádu chemických laboratoří. (Odpovídá vedoucí pracoviště, IPTO provede
kontrolu plnění, s termínem splnění do 30. 6. 2021.)

•

Ekonomické informace
o Poukázána poslední část dotace GAČR.
o Poukázána dotace na VaV – účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum.
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o Univerzita podepsala rámcovou smlouvu o spolupráci s DHL Express s.r.o.
Předmětem smlouvy je zajištění komplexních služeb při vnitrostátních
a mezinárodních přepravách zásilek klienta.
o Fakulty obdržely aktualizovaný rozpis dotace na DKR a příspěvku pro r. 2021.
Dotace na Progres je navýšena oproti plánu o 1 480 tis. Kč.
Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

