Zápis z 264. zasedání AS MFF UK dne 23. června 2021
Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, J. Fiala (distančně), R. Grill, K. Houfek, V. Kala, J. Kalbáčová Vejpravová,
M. Krtička, J. Pavlů, M. Rmoutil, K. Tůma, B. Vidová Hladká (distančně), A. Farkaš, A. Jalovcová, M.
Novotná, P. Schmidtová (distančně), V. Švandelík, A. Yaghobová, F. Zajíc, D. Zámyslický
Hosté: M. Rokyta, Z. Doležal (distančně), M. Kulich (distančně), V. Kuboň, J. Franc (distančně), J. Sgall
(distančně), V. Dolejší (distančně), M. Vlach, B. Svobodová, P. Žilavý
Omluveni: O. Pangrác, D. Schmoranzer, J. Stráský, M. Žák, M. Burýšek
Zasedání proběhlo v pavilonu IMPAKT v posluchárně N1 s možností distanční účasti prostřednictvím
platformy Zoom. Zasedání řídil Z. Drozd a bylo zahájeno v 18:05.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu 264. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisů z 261., 262. a 263. zasedání
Představení nových členů SKAS MFF UK
Volba předsedy a jednatele AS MFF UK
Volba předsedů pracovních komisí a jmenování jejich členů
Informace vedení fakulty
Směrnice děkana: „Organizační uspořádání děkanátu MFF UK“
Návrh na projednání novely JŘ AS MFF UK v jednom čtení
Návrh dílčí novely JŘ AS MFF UK
Diskuse o volbě rektora
Různé

1. Schválení programu 264. zasedání AS MFF UK
Program 264. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisů z 261., 262. a 263. zasedání
Zápisy z 261., 262. a 263. zasedání AS MFF UK byly schváleny tichým souhlasem.

3. Představení nových členů SKAS MFF UK
Předseda senátu Z. Drozd požádal předsedu studentské komory AS MFF UK F. Zajíce, aby představil
nové členy studentské komory, Martinu Novotnou, Annu Yaghobovou a Dominika Zámyslického.
Z. Drozd předal novým členům senátu osvědčení.

4. Volba předsedy a jednatele AS MFF UK
Na funkci předsedy AS MFF UK byl navržen Z. Drozd, který kandidaturu přijal. V tajné volbě členů AS
MFF UK byl předsedou senátu zvolen Z. Drozd poměrem hlasů 18-0-2.
Na funkci jednatele byli navrženi V. Švandelík a D. Zámyslický, kteří kandidaturu přijali. Na žádost
R. Grilla se kandidát D. Zámyslický představil a zdůvodnil svoji kandidaturu na jednatele. V tajné volbě
členů AS MFF UK získal V. Švandelík 11 hlasů, D. Zámyslický 6 hlasů a 3 členové senátu se zdrželi.
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Žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu (alespoň 13) hlasů všech členů senátu. V druhém kole
se D. Zámyslický vzdal kandidatury a v tajné volbě členů AS MFF UK byl jednatelem zvolen
V. Švandelík poměrem hlasů 18-0-2.

5. Volba předsedů pracovních komisí a jmenování jejich členů
Na předsedu ekonomické komise byli navrženi R. Grill a K. Houfek, kteří kandidaturu přijali. Předsedou
ekonomické komise byl zvolen R. Grill, který získal 11 hlasů. K. Houfek získal 8 hlasů a 1 člen senátu se
zdržel.
Na předsedu legislativní komise byli navrženi V. Švandelík a M. Novotná, kteří kandidaturu přijali.
Předsedou legislativní komise byla zvolena M. Novotná, která získala 13 hlasů. V. Švandelík získal 6
hlasů a 1 člen senátu se zdržel.
Na předsedu studijní komise byl navržen F. Zajíc, který kandidaturu přijal a následně byl zvolen poměrem
hlasů 18-0-2.

6. Informace vedení fakulty
Děkan M. Rokyta informoval
•
•
•
•
•
•
•
•

•

o blížícím se uvolnění omezení a doporučení souvisejících s epidemiologickou situací, neboť
25. 6. končí mimořádný stav na UK; po 28. 6. již nebudou mobilní ani stálé testovací stanice na
UK,
o tom, že nově budou místo směrnic, příkazů a zásad děkana vydávána opatření děkana v souladu
s ostatními právními dokumenty MFF UK; zaměstnanci budou informování o nových opatřeních
nejen přes webové stránky MFF UK, ale též mailem,
o pokračující reorganizaci děkanátu; Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství bylo
přestěhováno na Karlov, nové Oddělení podpory grantů a projektů má připravené prostory na
Karlově,
o přípravě nových opatření týkajících se dovolenek a stravenkového paušálu,
o připravovaném rozpočtu na vědu 2022, kde vláda navrhuje krácení o zhruba 1,5 mld. Kč oproti
roku 2021; C. Brom v této souvislosti uvedl, že podle principů rozdělení rozpočtu na UK v roce
2022 se může na MFF UK jednat o snížení prostředků v řádu 10-20 mil. Kč,
o výsledcích soutěže projektů Primus, MFF UK získala 4 projekty na fyzikální sekci a 1 projekt
na matematické sekci, přičemž dojde pravděpodobně k redukci prostředků o 10-20%, které se
týká i prodlužovaných projektů, ovšem ne již běžících projektů,
o personálních změnách na rektorátu UK,
o připravovaném kariérním řádu UK, který by měl platit od podzimu letošního roku; hodnocení
pracovníků v 3-5 letých cyklech, z kterých by měla plynout doporučení pro další rozvoj
pracovníků; vznikla nová kategorie postdoktoranda (viz Opatření rektora č. 23/2021); není řešena
řada otázek, např. opakované konkurzy pro kmenové pracovníky univerzity,
o přípravě nového univerzitního mzdového předpisu, nově budou výše mezd v určité třídě
stanoveny podle minimální a zaručené mzdy, není omezení na osobní příplatky, což bude
upřesněno v opatření děkana.

Proděkan Z. Doležal informoval
•
•

o pokračující přípravě Cooperatií; probíhá schvalování rad a rozdělení oborů, pracovníků a
programů doktorských studií pod jednotlivé obory Cooperatií,
o vzniku nového Oddělení podpory grantů a projektů, o souvisejících personálních změnách a o
možných přechodných problémech v komunikaci se změnou personálních obsazení.
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Proděkan V. Kuboň informoval
•
•

o tom, že Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila dva nové studijní programy,
o možnosti vykonat zkoušku z českého jazyka v letošním roce na Ústavu pro jazykovou přípravu,
tuto možnost využije 107 uchazečů.

Proděkan M. Vlach informoval
•

o přípravě dalšího modulu výzkumu, vč. dotazníkového šetření, ve spolupráci s Katedrou
sociologie Filozofické fakulty UK, zaměřený na vyšší ročníky středních škol na zjištění motivace
a rozhodujících faktorů pro volbu oboru a podání přihlášky na VŠ.

Tajemnice B. Svobodová informovala o přípravě opatření o veřejných zakázkách a dynamickém
nákupním systému včetně podrobných metodických postupů v jednotlivých případech.
J. Kalbáčová Vejpravová upozornila na problém se školením dle Vyhlášky o odborné způsobilosti v
elektrotechnice 50/1978 Sb., které je pouze v češtině, i když je na fakultě řada zaměstnanců ze zahraničí,
a zeptala se, zda bude anglická verze. B. Svobodová reagovala, že se zjišťují možnosti překladů a že by
v budoucnu měla být možnost absolvovat školení v angličtině.
J. Pavlů se zeptal, zda budou i opatření děkana v angličtině. M. Rokyta poukázal na problém s právní
angličtinou a uvedl, že zatím budou rozesílány pouze shrnutí těchto opatření formou e-mailů.
A. Farkaš informoval o dalším vývoji v přípravě fakultních mailů pro studenty a zaměstnance přes
MS Office 365.
K. Tůma se zeptal, zda existují pokyny týkající se pracovních lékařských prohlídek. B. Svobodová uvedla,
že tato problematika bude řešena do konce roku ve spolupráci s osobním oddělením. M. Rmoutil v této
souvislosti uvedl, že našel základní informace v Příručce pro zaměstnance UK, a zeptal se, zda existuje
nebo se chystá podrobnější příručka pro zaměstnance MFF UK. B. Svobodová uvedla, že v současné době
taková příručka není, ale že je v plánu ji připravit.
D. Zámyslický se zeptal, zda má fakulta přehled o počtu očkovaných zaměstnanců. M. Rokyta uvedl, že
přehled mají jednotlivá pracoviště. Zjišťování u studentů naráží na GDPR. V. Kala v této souvislosti
navrhl rozeslat alespoň neformální výzvu k tomu, aby se zaměstnanci a studenti nechali očkovat.
M. Rokyta reagoval, že zveřejní prohlášení na webové stránce věnované opatřením ohledně koronaviru,
případně zváží rozeslání osobního dopisu děkana všem zaměstnancům.

7. Směrnice děkana: „Organizační uspořádání děkanátu MFF UK“
Děkan M. Rokyta představil směrnici, nově opatření „Organizační uspořádání děkanátu MFF UK“,
informoval o hlavních změnách a poděkoval tajemnici B. Svobodové za její přípravu.
Návrh usnesení: AS MFF UK souhlasí s opatřením děkana „Organizační uspořádání děkanátu MFF
UK“.
Přítomno 19 členů AS MFF UK. Hlasování 19-0-0.
Usnesení bylo přijato.
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8. Návrh na projednání novely JŘ AS MFF UK v jednom čtení
Z. Drozd upozornil, že je potřeba návrh usnesení schválit 2/3 většinou přítomných, aby senát mohl
schvalovat návrh na dílčí novelu JŘ AS MFF UK v jednom čtení.

Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje projednání novely JŘ AS MFF UK v jednom čtení.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

9. Návrh dílčí novely JŘ AS MFF UK
V. Švandelík seznámil členy AS se změnami v navržené novele. Informoval, že novelu se souhlasným
stanoviskem projednalo vedení fakulty a legislativní komise AS MFF UK.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje novelu JŘ AS MFF UK.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

10. Diskuse o volbě rektora
C. Brom uvedl, že jsou zatím dva kandidáti na rektora, prof. Králíčková a prof. Stehlík, a vyzval senát
k diskuzi o kandidátech. V průběhu diskuze byla zmíněna důležitost výběru prorektorů, přednosti obou
kandidátů s ohledem na rozvoj univerzity a zajímavé diskuze s kandidáty, které proběhly na Filozofické
a Pedagogické fakultě UK.

11. Různé
R. Grill navrhl uspořádat, pokud to epidemiologická situace dovolí, podzimní výjezdní zasedání senátu.
Řada senátorů tuto myšlenku podpořila. Přesný termín bude stanoven později podle dostupnosti ubytování
a možností senátorů.
Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 22. září 2021.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:10.
Zapsal: K. Houfek
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