Zápis z 267. zasedání AS MFF UK dne 8. prosince 2021
Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, J. Fiala, R. Grill, K. Houfek, V. Kala, J. Kalbáčová Vejpravová (od
19:50), M. Krtička, O. Pangrác, J. Pavlů, D. Schmoranzer, J. Staněk (do 19:10), J. Stráský, K. Tůma,
A. Farkaš, A. Jalovcová (do 19:30), M. Novotná, V. Švandelík, A. Yaghobová, F. Zajíc, D. Zámyslický
Hosté: M. Rokyta, Z. Doležal, M. Kulich, V. Kuboň, L. Skrbek, V. Dolejší, M. Vlach, B. Svobodová,
A. Pelikánová
Omluveni: B. Vidová Hladká, M. Žák, M. Burýšek, P. Schmidtová
Zasedání proběhlo distanční formou prostřednictvím platformy Zoom.
Zasedání řídil Z. Drozd a bylo zahájeno v 18:00.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 267. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 266. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Návrh na převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2020
Diskuze o digitalizaci a administrativě
Různé

1. Schválení programu 267. zasedání AS MFF UK
Program 267. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 266. zasedání AS MFF UK
Zápis z 266. zasedání AS MFF UK byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace vedení fakulty
Děkan M. Rokyta informoval
•

•
•
•
•

•

o pokračující epidemiologické situaci: i nadále pokračuje prezenční výuka, ovšem s distanční
podporou, podrobnosti na webových stránkách MFF UK; klesá počet pozitivních testů na
Covid-19 na MFF UK; o formě zkoušení bude rozhodnuto poslední týden semestru,
pravděpodobně bude opět možno zkoušet prezenčně i distančně; A. Jalovcová v této souvislosti
požádala o uveřejnění nahrávek přednášek z loňska jako pomoc studentům,
o opatření děkana o rozpočtovém provizoriu, podrobnější informace bude rozeslána mailem,
o jmenování tří vedoucích pracovišť od 1. ledna 2022: prof. R. Leitner bude ředitelem ÚČJF,
doc. A. Slavík vedoucím KDM a doc. T. Novotný vedoucím KFKL,
o koordinátorech a kontaktních osobách PPSŘ, OP JAK a NPO: Program na podporu
strategického řízení VŠ – P. Svoboda, Operační programy JAK – C. Matyska a Z. Bubeníková,
Národní plán obnovy – V. Kuboň, Z. Bubeníková,
o výběrových řízeních na MFF UK: je jich hodně a některá s mnoha zájemci; připravuje se nový
řád výběrových řízení na UK, který fakulta připomínkovala, aby byly některé přestupy
v pracovním zařazení možné i bez výběrových řízení; v této souvislosti proběhla na senátu
diskuze o jednotlivých pracovních zařazeních, možnostech přestupů a připravovaném kariérním
řádu,
o rezignaci O. Pankráce na funkci fakultního koordinátora Erasmu, kterému děkan na senátu
poděkoval za odvedenou práci; nově bude koordinátorem J. Felcman,
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•
•
•
•
•

o blížícím se 70. výročí MFF UK v příštím roce; připravují se střídmé oslavy a upomínkové
předměty s historickými motivy, např. PF 2022, fakultní kalendář či známka s rotundou, v září
by měla proběhnout slavnostní shromáždění v Karolinu a v Impaktu,
o posunu plesu MFF UK na květen; V. Švandelík informoval, že Žofín je rezervován na 9. 5.,
o opatření rektora č. 48, zvláště o opatřeních týkajících se programů Progres a přechodu na
programy Cooperatio: prodloužení programů Progres až do 30. 6., od začátku roku 2022 budou
tedy dva zdroje a jim odpovídající účty,
o výsledcích podporovaných projektů GAČR: 28% úspěšnost celkově na MFF UK, méně než
v předchozích letech,
o stavech fakultních fondů.

Proděkan Z. Doležal informoval
•
•

o úspěšnosti projektů GAČR a o potřebě sledovat instrukce u dílčích a závěrečných zpráv, které
musí být včas odeslány datovou schránkou,
o pokračující přípravě programů Cooperatio.

Proděkan M. Kulich informoval
•
•

o konkurzu na fakultního koordinátora studentů se zvláštními potřebami a o zajištění pronájmu
potřebné místnosti na kolejích,
o úspěšnosti studia na MFF UK v letech 2005-2021.

Proděkan V. Kuboň informoval
•

o Národním plánu obnovy: peníze z fondu EU, část půjde i na VŠ včetně UK, kde proběhne
soutěž mezi fakultami v průběhu roku 2022, je možné podávat např. návrhy na nové studijní
programy.

Proděkan L. Skrbek informoval
•
•
•
•

o rozeslání mailu ohledně požadavků na investice na rok 2022, ovšem hlavní investice bude
rekonstrukce opláštění v Troji,
o dokončení flexibilní zasedací místnosti na Karlově,
o dokončení úprav tří místností v Troji,
o proběhlém výběrovém řízení na první část rekonstrukce rotundy na Malé Straně, A. Farkaš se
v této souvislosti zeptal, zda je možné získat prostředky na rekonstrukce z Operačních
programů: pravděpodobně ne, omezení jen na tři projekty na celou UK.

Proděkan M. Vlach informoval
•
•
•
•
•

o proběhlém Dnu otevřených dveří; poděkoval všem, kdo pomohli s jeho přípravou, zvláště
zástupcům SKAS,
o přípravě oslav 70. letého výročí: fakultní kalendář by měl být doprovázen aplikací s
podrobnějšími informacemi o fotografiích, připravuje se také tematické číslo časopisu Vesmír,
brožura 70/70 (70 osobností o 70 letech fakulty),
o knize Einstein opět v Praze - fyzika v seriálu Génius vydané MatfyzPressem,
o udělení Ceny společnosti Veolia, ceny Doctorandus za přírodní vědy absolventovi MFF UK
Liboru Šmejkalovi, Ph.D. při předávání cen Česká hlava 2021,
o přípravě Dnů firem na MFF UK, které by měly proběhnout v dubnu.

Tajemnice B. Svobodová informovala
•
•

o probíhající kontrole MŠMT na děkanátu,
o diskuzi o jednotném ekonomickém systému na rektorátě UK; proběhla analýza stavu na
jednotlivých fakultách, koordinátorem je J. Skalický.

Po informacích vedení fakulty proběhly krátké diskuze o profesně zaměřených programech (zda bude
fakulta nějaké připravovat a žádat o jejich podporu), o projektech excelentního výzkumu v rámci OP
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JAK připravovaných ve spolupráci s ústavy AV ČR, o jednotném ekonomickém systému UK a o
projektech GAČR (zda se očekává, že bude možné financovat více projektů po schválení rozpočtu).

4. Návrh na převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2020
A. Pelikánová informovala, že hlavním důvodem k převedení hospodářského výsledku do Fondu
reprodukce majetku je nezbytná rekonstrukce opláštění v Troji.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje převod hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok
2020 ve výši 15.114.000,- Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých období.
Přítomno 18 členů AS MFF UK. Hlasování 18-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje přidělení 15.114.000,- Kč z hospodářského výsledku minulého
období ve prospěch Fondu reprodukce majetku.
Přítomno 18 členů AS MFF UK. Hlasování 18-0-0.
Usnesení bylo přijato.

5. Diskuze o digitalizaci a administrativě
R. Grill začal diskuzi tím, že připomněl zápis ze schůzky skupiny o administrativě vytvořený v roce
2020. Tajemnice B. Svobodová, která neměla tento zápis zatím k dispozici, požádala o odložení této
diskuze na později. Poté proběhla krátká diskuze o některých problémech, které se postupně řeší, např.
řada předpisů již byla přeložena do angličtiny; v testovací fázi je připravovaný intranet; digitalizace
cestovních příkazů sice pokročila, ale stále je nutné některé dokumenty tisknout, problém souvisí
s nepropojeností systémů; byla spuštěna řada automatických notifikací. V mnoha případech je
překážkou centralizace SISu pro celou UK a přechod na jednotný ekonomický systém plánovaný
rektorátem. Byla také zmíněna v některých oblastech nedostatečná informovanost zaměstnanců fakulty
o provedených změnách ve fakultních procesech a možnostech vyřizovat některou agendu digitálně.
V. Švandelík byl na závěr diskuze požádán o rozeslání zápisu ze schůzky skupiny o administrativě všem
zúčastněným. Členové senátu můžou také vznést dodatečné dotazy, které budou zprostředkovány paní
tajemnici v předstihu, aby se mohla na budoucí diskuzi o digitalizaci a administrativě připravit.
R. Grill nakonec zmínil přetrvávající problémy s drobnými nákupy, zvláště počítačové techniky, a
obecně s veřejnými zakázkami. Měla by proběhnout nová diskuze, jak současný systém upravit.

6. Různé
Proběhla krátká diskuze o procesu jmenování komisí na výběrová řízení a efektivitě těchto řízení.
M. Rokyta informoval, že od 1. ledna bude spuštěn pilotní provoz nového systému pro přihlašování
uchazečů do výběrových řízení včetně systému na vypisování nových výběrových řízení.
Na závěr zasedání Z. Drozd a M. Rokyta popřáli všem hodně zdraví do nového roku.
Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 12. ledna 2022.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:25.
Zapsal: K. Houfek
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