Zápis z 270. zasedání AS MFF UK dne 23. března 2022
Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, R. Grill, K. Houfek, V. Kala, J. Kalbáčová Vejpravová, M. Krtička (do
20:10), O. Pangrác, J. Pavlů, D. Schmoranzer (od 18:25), J. Stráský, M. Tancer, K. Tůma, B. Vidová
Hladká, A. Farkaš, A. Jalovcová, M. Novotná, V. Švandelík, A. Yaghobová, F. Zajíc, D. Zámyslický (od
18:30)
Hosté: M. Rokyta, V. Dolejší (do 19:35), Z. Doležal, V. Kuboň, M. Kulich (do 19:35), J. Sgall (od 20:40),
L. Skrbek, B. Svobodová (do 21:25), A. Pelikánová (do 21:10), A. Maškarová (do 20:10), I. Vrbová (do
20:10), M. Betušiak (od 20:00 do 20:10), M. Raja (od 21:20 do 21:25)
Omluveni: J. Fiala, J. Staněk, M. Burýšek, P. Schmidtová
Zasedání proběhlo hybridní formou, prezenčně v posluchárně N1 pavilonu Impakt a zároveň
prostřednictvím platformy Zoom. Zasedání řídil F. Zajíc a bylo zahájeno v 18:05.

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

Schválení programu 270. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 269. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Diskuse o veřejných zakázkách
Plán realizace strategického záměru MFF UK pro rok 2022
Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2021
Žádost o udělení oprávnění novému bakalářskému studijnímu programu Science
Oznámení změn v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství informatiky pro SŠ
Různé

1. Schválení programu 270. zasedání AS MFF UK
Program 270. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 269. zasedání AS MFF UK
Zápis z 269. zasedání AS MFF UK byl schválen tichým souhlasem.

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

o pokračující epidemiologické situaci: počet pozitivních nálezů se za poslední čtyři týdny
pohybuje mezi 15-18, zbývající antigenní testy zůstaly fakultě k dispozici, zhruba polovina bude
jako rezerva na děkanátu (výjezdní semináře, Albeř), zbytek bude rozdělen mezi sekce,
o počtech zaměstnanců MFF UK z Ukrajiny a dále o možnostech přijímat další ukrajinské vědce
jako vědecké pracovníky, pokud mají pracovní vízum a povolení k pobytu; UK může poskytnout
příspěvek na mzdové náklady po omezenou dobu,
o schválení návrhu zákona o rozpočtu ČR dne 13. 3, o navýšení prostředků pro vysoké školy
oproti roku 2021 a o plánovaném rozdělení tohoto navýšení; část by měla být využita na pomoc
lidem z Ukrajiny; rozpočet MFF UK se očekává nejdříve na přelomu května a června,
o zisku MFF UK 25 mil. Kč za rok 2021, který by měl být využit především na částečnou úhradu
nákladů na rekonstrukci opláštění v Troji; dále o navýšení stipendijního fondu o 8 mil. Kč za rok
2021, čímž se vytvořila rezerva pro doktorandy a ukrajinské studenty,
o mírném navýšení prostředků na SVV a o pokračování SVV v následujících letech,
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•
•
•
•

o výběrových řízeních na MFF UK, kterých bylo za rok 2021 celkem 63; od 1. 3. již nemusí být
výběrová řízení na pozice AP3 (docenti) a AP4 (profesoři); dále o navýšení počtu zaměstnanců,
zvláště na fyzikální sekci,
o novém kariérním řádu na UK a požádal o zástupce senátu do pracovní skupiny pro přípravu
kariérního řádu na MFF UK, který by měl vzniknout do června; vybráni byli J. Kalbáčová
Vejpravová, V. Kala a A. Farkaš,
o udělení ceny MFF UK za kalendář, který získal 2. místo v kategorii digitální tisk; o chystaném
Dnu firem 27. - 28. 4., který má nově na starost Ing. B. Joudalová, MBA; již je přihlášeno 35
firem,
o tom, že se ples MFF UK koná 9. 5., Beánie 20. 5., setkání zaměstnanců v Troji 27. 6. a že Den
otevřených dveří bude v listopadu v Troji; v týdnu před začátkem výuky v září proběhnou oslavy
70. výročí založení MFF UK (26. 9. v Troji, 27. 9. v Karolinu a 28. 9. bude otevřena Rotunda).

Proděkan M. Kulich informoval
•

•

o plánované podpoře zahraničním, především ukrajinským, studentům, jejichž životní situace je
ovlivněna válkou na Ukrajině; podpora by měla být hrazena ze studijního fondu, ale je nutné
upravit pravidla, aby bylo možné vyplácet mimořádná stipendia v tíživé situaci na základě
individuální žádosti,
o přípravě specifických podmínek pro přijímání studentů, kteří přicházejí z univerzit na Ukrajině,
na základě zákona Lex Ukrajina; přijetí do řádného studia bude možné až od září, ale již nyní je
možnost přijímat tyto studenty jako stážisty, aby mohli navštěvovat kurzy češtiny.

Proděkan Z. Doležal informoval
•
•

o schválených projektech Cooperatio a o úspěšnosti projektů ERC, GAUK a GAČR na MFF UK;
R. Grill se zeptal, jak to bude s projekty spolupráce s vědeckými pracovišti v Rusku; zatím
většinou pozastavení, připravuje se přerušení spolupráce s Dubnou,
o personálních změnách na Oddělení podpory grantů a projektů.

Proděkan L. Skrbek informoval
•
•
•

o rekonstrukci opláštění v Troji; již byl vybrán dodavatel a dozor, předávání staveniště probíhá,
o rekonstrukci ochozu rotundy na Malé straně dle harmonogramu,
o zdržení rekonstrukce zasedací místnost na Karlově.

4. Diskuse o veřejných zakázkách
Tajemnice B. Svobodová, paní A. Maškarová a Mgr. I. Vrbová prezentovaly praktické a právní záležitosti
týkající se veřejných zakázek. Připravuje se nová rámcová smlouva pro nákup ICT s o něco širší nabídkou
a vyšším limitem. V roce 2022 se bude i nadále používat dynamický nákupní systém, až do vyčerpání
limitu 30 mil. Kč, pak bude nový DNS. Havarijní a drobné nákupy ICT bude snad možné nakupovat
přímo přes objednávkový systém po upgradu Verso, kde se plánuje i elektronické zpracování a
schvalování nákupů ICT mimo DNS. Ostatní veřejné zakázky realizuje externí administrátor až do
vyčerpání částky 2 mil. Kč.
Poté proběhla krátká diskuze o problémech souvisejících s DNS systémem a o možnostech změn a
zefektivnění jednotlivých postupů. Z diskuze vyplynulo, že se jednotlivé způsoby nákupu IT budou dále
vyhodnocovat, ale kvůli legislativním omezením není snadné systém pořizování IT výrazně změnit.
Právní otázky se budou diskutovat později s členy ekonomické komise AS MFF UK.

5. Plán realizace strategického záměru MFF UK pro rok 2022
Děkan M. Rokyta stručně informoval o plánu realizace strategického záměru. Poté proběhla krátká
diskuze o možnostech působení zahraničních vědců v habilitačních a jmenovacích komisích a
o chystaných změnách ve financování doktorandů.
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Usnesení: AS MFF UK schvaluje plán realizace strategického záměru MFF UK pro rok 2022.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

6. Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2021
R. Grill informoval o kontrole závěrky hospodaření MFF UK k 31. 12. 2021 v rámci ekonomické komise.
Připomínky a dotazy členů této komise (celkem 39) byly probrány na hybridním zasedání ekonomické
komise, které se konalo 21. 3. a kterého se zúčastnili tajemnice fakulty B. Svobodová, vedoucí
hospodářského oddělení A. Pelikánová a vedoucí správy budov P. Michálek.
Výsledkem této diskuze jsou odpovědi na dotazy a připomínky shrnuté v zápisu ekonomické komise,
která navrhuje AS MFF UK, aby závěrku schválil. Pro jednání AS MFF UK byly připraveny tři otázky.
První se týkala nákupů přes DNS a byla probrána již v bodě 4. Na druhý dotaz týkající se malého čerpání
stipendijního fondu bylo A. Pelikánovou konstatováno, že příznivý zůstatek fondu bude do budoucna
využit pro výplatu doktorandských stipendií, která přestávají být dotována, popř. i pro výplatu stipendií
ukrajinským studentům v jejich nelehké době dle pravidel stipendijního řádu fakulty.
Třetí otázka týkající se cen energií vyvolala krátkou diskuzi o tom, zda je fakulta a univerzita připravena
na velké navýšení cen za energie v tomto roce. V době jednání AS MFF UK nebyla známa strategie UK,
v rámci fakulty bude situace řešena navýšením rozpočtu centra. Na závěr diskuze bylo navrženo usnesení
AS MFF UK adresované vedení univerzity.
Usnesení: AS MF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 31. 12. 2021 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: AS MF UK schvaluje závěrku hospodaření MFF UK k 31. 12. 2021.
Přítomno 19 členů AS MFF UK. Hlasování 19-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: AS MFF UK apeluje na vedení univerzity, aby vyzvalo vedení fakult a dalších součástí
k vytvoření dostatečných rozpočtových rezerv, které pokryjí zvýšené ceny energií a další náklady
související s vyšší inflací.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

7. Žádost o udělení oprávnění novému bakalářskému studijnímu programu Science
Proděkan V. Kuboň představil nový bakalářský studijní program Science, který připravila Přírodovědecká
fakulta UK společně s MFF UK. Studenti budou registrování na Přírodovědecké fakultě, studium bude
probíhat v angličtině a jeho příprava by měla být podpořena Národním plánem obnovy.
Po představení programu Science proběhla diskuze o možnostech pokračování absolventů tohoto
programu na magisterském studiu (nechystá se obdobný program pro magisterské studenty, pokračovat
budou na jednotlivých specializovaných programech), o výši školného (mělo by být přiměřené díky
možnému sponzorství ústavů, firem a nadací) a také o technických otázkách přípravy materiálů pro
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akreditaci (výsledný dokument má řadu problematických míst, které byly zapříčiněny problémy
s jeho automatickým generováním v SISu a které nebylo možné včas vyřešit).
Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí žádost o udělení oprávnění uskutečňovat nový
bakalářský studijní program Science.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

8. Oznámení změn v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství
informatiky pro SŠ
V. Kuboň stručně informoval o změnách ve studijním programu, které odráží aktuální situaci v tomto
oboru.
Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí oznámení změny v navazujícím magisterském
studijním programu Učitelství informatiky pro SŠ.
Přítomno 20 členů AS MFF UK. Hlasování 20-0-0.
Usnesení bylo přijato.

9. Různé
A. Farkaš informoval o plánovaných změnách Studijního informačního systému, ekonomického systému,
spisové služby apod. na UK, které budou probíhat v následujících letech. SIS by již neměl obsahovat
nestudijní agendy. Za MFF se diskuzí účastní P. Zakouřil.
C. Brom krátce informoval o přípravě plánu investic UK na následujících 5 let. Proběhla krátká diskuze
kolem nárůstu rozpočtu v letošním roce a o tom, že by se měla stanovit transparentní pravidla čerpání
velkých investic (Mikuláše) na UK.
V. Švandelík informoval o výsledku ankety o výjezdním zasedání AS MFF UK, jehož termín byl stanoven
na 21. - 23. října.

Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 27. dubna 2022.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:00.
Zapsal: K. Houfek
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