
 

 

           Zápis z 13. schůze kolegia děkana konané dne 23. února 2022  

distančně prostřednictvím Zoom 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc (od 9:23), V. Kuboň (do 13:01), M. Kulich, M. 

Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, B. Svobodová, M. Vlach (do 9:52)  

j. h. F. Zajíc (do 12:04), M. Žák, J. Kalbáčová Vejpravová (od 9:38 do 9:50) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

Zápis zachycuje jednání nikoli chronologicky, ale v řazení podle obvyklých rubrik.  

 
A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Covid-19 

i) Nemocnost (resp. nahlášené pozitivní testy) na MFF UK: za týden 9.-15. 

2. 2022 bylo nahlášeno pozitivních 12 zaměstnanců a 5 studentů, za týden 

následující 7 zaměstnanců a 11 studentů. Sběr těchto dat na fakultě ještě 

pokračuje.   

ii) Od 18. 2. 2022 je účinné OR č. 9/2022, zrušení mimořádného opatření na 

univerzitě č. 2/2022, viz:    

   https://cuni.cz/UK-11655.html 

iii) Kancléř UK požádal fakulty, aby nahlásily, kolik jim zbývá testovacího 

materiálu a zda nějaký nakupovaly z vlastního rozpočtu. MFF UK si část 

materiálu pořídila ze svého, nyní provede inventuru zásob a ponechá si je pro 

případnou pozdější potřebu. Tajemnice prověří u vedoucí HO, zda lze i nyní, 

kdy už nemá zaměstnavatel za povinnost testovat zaměstnance, kupovat 

a hradit z provozních prostředků testovací sady; otázku na to vznesl prod. 

J. Sgall. Děkan připomněl poznatek, že spolehlivost antigenního testu je 

diskutabilní a že očkovaný občan má nárok na PCR testy zdarma.  

iv) Vstup do budov fakulty: na vstupních dveřích zůstanou zatím zachovány 

piktogramy „vstup s rouškou/respirátorem“ a „nevstupovat s příznaky 

respiračního onemocnění“.   

 

b) V pondělí 28. 2. 2022 bude na fakultě obnovena prezenční výuka tělesné výchovy.  

 

c) Situace na Ukrajině: Univerzita Karlova vydala prohlášení, viz: 

  https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14787&locale=cz 

Stalo se po KD: Vedení MFF UK a předsednictvo AS MFF UK se jednoznačně 

postavilo za vyhlášení paní rektorky z 24. 2. 2022, s jeho textem je ztotožněno.  

Následovalo další vyjádření podpory Ukrajině včetně dopisu děkana a odkazů, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/podpora-ukrajine 

 

 

B)  K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD schválilo návrh, aby koordinátory pro ceny udělované velvyslanectvím Francie 

byli z MFF UK následující pracovníci: Mgr. Peter Huszár, Ph.D., (Cena Make Our 

https://cuni.cz/UK-11655.html
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14787&locale=cz
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/podpora-ukrajine
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Planet Great Again), prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc., (Cena Becquerel), prof. 

RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., (Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy). 

Všichni jmenovaní pánové už takto působili a se svým angažmá souhlasí.   

 

b) Výzva Dioscuri: KD schválilo podání tří návrhů registrace hostitelské organizace; 

kontaktními osobami jsou prof. V. Dolejší, prof. J. Hajič a doc. T. Mančal. Příslušné 

dokumenty byly uloženy mezi materiály pro KD.   

 

c) Projekty financované GAČR 

i) Harmonogram a bližší instrukce pro běžící soutěž byly rozeslány via ogap-l. 

Interní registrace: do 7. 3. 2022, interní termín pro odevzdání přihlášky na 

OGAP: 24. 3. 2022. 

ii) Informace o jedné z výzev pro post-docs (GAČR Outgoing PIF): na fakultě 

byli 3 úspěšní uchazeči; administrativní podchycení tohoto typu projektů je 

komplikované. Obecně: zatím není v silách OGAP zpravovat pracoviště 

o novinkách/podmínkách grantových agentur. Budou se konat webináře pro 

začínající žadatele, časem i pro žadatele zkušené. Prod. V. Dolejší poskytne 

svým sekčním kolegům a prod. Z. Doležalovi materiály od projektové 

manažerky matematické sekce.  

iii) Co se týká etiky zacházení s výzkumnými daty, stále platí úmluva, že 

potřebné dobrozdání zatím vydá RUK, a proto ustavení fakultní etické komise 

není urgentní.   

 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Doležala, že doktorské studium má ve své 

agendě nově prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost prof. PhDr. Ladislav 

Krištoufek, Ph.D. Účast na plánované schůzce s novým p. prorektorem dne 16. 3. 

2022 v 10:30 (on-line formou) proto nabídl prod. Z. Doležal také studijním 

proděkanům a vedoucí STUD. Vedoucí OVZS a OGAP už s jednáním počítají.  

 

      Děkan 

e) (Závěry RKR 21. 2. 2022)  

i) Poplatky za publikování autorů Univerzity Karlovy spojené s open access za 

rok 2020: děkan sdílel tabulku výdajů.  

ii) Publikační činnost autorů UK v časopisech MDPI: bibliometrická analýza 

Centra pro podporu open science, za období 2016-2020. RKR předložený 

dokument projednalo a doporučilo, aby autoři byli obezřetní a sledovali 

kvalitu časopisů, ve kterých publikují. Takové doporučení je jistě na místě. 

Matematická sekce uveřejnila vlastní doporučení/varování, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/math/vnitrni-zalezitosti/dokumenty 

Děkan doporučil, aby o tomto textu byli informováni i pracovníci zbývajících 

dvou sekcí. 

 

          Prod. V. Dolejší 

f) Zprávy o řešení projektů Progres mají být hotové/odevzdané do konce měsíce 

března t.r. Dotaz prod. V. Dolejšího zněl, zda je má podepisovat děkan. Podle prod. 

Z. Doležala komunikuje RUK přímo s řešiteli, zprávy se vkládají do elektronického 

systému. Prod. Z. Doležal tedy odpověď zjistí a předá ji děkanovi, sekčním 

proděkanům a prof. V. Baumrukovi.  

Stalo se po KD: Zprávy děkan nepodepisuje, ale on nebo jím pověřená osoba 

potvrdí souhlas s jejich textem přímo v systému is věda.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
https://www.mff.cuni.cz/cs/math/vnitrni-zalezitosti/dokumenty
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň, prof. J. Kalbáčová Vejpravová j. h. 

a) Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Science zpracovala 

spolu s kolegy z PřF UK prof. Kalbáčová Vejpravová. Program bude vyučován 

pouze v angličtině a studenti budou zapsáni na PřF UK. Akreditační materiál mělo 

KD v podkladech, na jednání ho komentovala a otázky zodpověděla prof. 

Kalbáčová. Po diskusi kolegium doporučilo předložit materiál fakultnímu 

akademickému senátu.  

Stalo se po KD: Akreditační dokumenty děkan předložil na březnový program AS 

MFF UK.  

 

b) Katedra softwaru a výuky informatiky předložila oznámení změny v průběhu 

uskutečňování studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy. 

Materiál byl v úložišti. Po krátké diskusi kolegium doporučilo postoupit dokument 

senátu fakulty.   

Stalo se po KD: Akreditační dokumenty děkan předložil na březnový program 

jednání AS MFF UK.  

Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby předložil kolegiu také ostatní návrhy, které 

v dohledné době vyžadují akreditační proces, tak, aby je mohl na přelomu března 

a dubna postoupit vědecké radě a akademickému senátu fakulty. Podle prod. V. 

Kuboně půjde o doktorské programy, oprávnění k nimž bylo uděleno jen na pět let.  

 

c) V úterý 22. 2. 2022 proběhlo jednání se zástupci FF UK a společnosti IFSA 

o možnosti účasti amerických studentů ve fakultním bakalářském programu 

Informatika. Za MFF UK se zúčastnili prod. Kuboň a doc. Kolman. Ukázalo se, že 

počet studentů, o které by šlo, je ve skutečnosti tak malý, že není potřeba uzavírat 

nějakou smlouvu či úmluvu.  

 

Prod. M. Kulich 

d) Žádost JM o součinnost při obměně Rady Celoživotního vzdělávání (dopis byl 

v podkladech): KD doporučilo navrhnout za fakultu doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, 

CSc.  

Stalo se po KD: Doc. J. Bečvář souhlasil, a proto prod. M. Kulich tuto nominaci 

odeslal v předepsaném termínu do 4. 3. 2022 na RUK.  

 

Pověř. prod. M. Vlach 

e) Den celoživotního vzdělávání a Zlaté promoce jsou avizované na 23. 4. 2022, 

OPMK pracuje na přípravách už od prosince 2021, oslovilo asi 80 absolventů 

příslušného ročníku, je zajištěna přibližně polovina pedagogů do promočního 

sboru. Zajišťuje dr. N. Žaludová.   

 

f) Tzv. industriální student: Mgr. P. Chráska připravil, po právní stránce finální, text 

návrhu děkanova opatření (viz materiály v úložišti a e-mail doc. M. Vlacha 

datovaný 16. 2. 2022). Věc komentoval děkan s tím, že návrh chce ještě probrat 

separátně ve skupině zainteresovaných osob a s fakultní právničkou; dnešní diskusi 

považuje za brainstorming. Členové vedení mohou vepsat své případné poznámky 

přímo do dokumentu v úložišti, a sice do příštího KD.  

       

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
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 Děkan 

g) (Závěry RKR 21. 2. 2022) Je obnoveno konání promocí, náhradní termíny týkající 

se Matfyzu připadnou patrně na dobu od druhé poloviny dubna. Přesnější informace 

dostane proděkan pro studijní záležitosti.  

 

h) Body, které vznikly z iniciativy Studentské komory AS MFF UK: zápis z jednání 

SKAS poskytl děkan celému kolegiu, komentářem je opatřil předseda F. Zajíc. 

Závěry diskuse: 

i) Předpisy, zejména co se týká kapacity vypsaných termínů zkoušek, musejí 

být respektovány. Musí být vypsán dostatečný počet termínů.  

ii) Výuka vedená doktorandy a nároky na její rozsah, didaktická podpora 

cvičících, kteří s vedením cvičení ještě nemají zkušenosti, atd.: jde o souhrn 

problémů týkajících se informatické sekce. Prod. J. Sgall připomněl mj., že 

počet studentů informatiky vzrostl, kvůli covidu-19 se nekonaly přijímací 

zkoušky, personální kapacita sekce je omezená. Děkan doporučil hledat 

řešení v užším okruhu zúčastněných, za přítomnosti proděkana pro studijní 

záležitosti. Připomněl Opatření rektora č. 13/2019, čl. 5, odst. 6. Viz: 

https://cuni.cz/UK-9747.html 

iii) Záležitosti jako jsou pítka, automaty na jídlo atd. zařadí tajemnice fakulty na 

schůzku „domovníků“, až obdrží souhrnný podnět od SKAS.   

 

Tajemnice 

i) KD vzalo na vědomí sdělení tajemnice, že cestou SKAS navázala spolupráci se 

studenty fakulty. Zúčastnila se zasedání SKAS, spolu s Mgr. J. Skalickým jednala 

s A. Farkašem, následně s vedoucím odd. PSíK a dr. P. Zakouřilem. Ráda by 

vytvořila platformu, díky které by se studenti mohli zapojovat např. do digitalizace 

agend děkanátu. Prod. M. Kulich uvedl, že podobnou cestou se chce ubírat při 

úpravě webových stránek věnovaných studijním záležitostem.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Zapůjčení/pronájem fakultních prostor.  

i) Žádost společnosti Mews o prostory na uspořádání vývojářské konference na 

přelomu února a března t. r.; protože jde o strategického partnera v rámci 

Partnerského programu fakulty, schválilo KD slevu ve výši 25 %. 

ii) Žádost p. Parizka (letní tábor pro mládež, věk 15-20 let, v době od 6. do 11. 

8. 2022; KD souhlasilo se slevou ve výši 25 %.  

iii) Žádost FJFI ČVUT o prostor pro studentskou konferenci Šimáně 2022 dne 

21. 6. 2022: KD schválilo slevu ve výši 50 %. 

iv) Pronájmu vestibulu v Troji na natáčení filmu Beckenbauer: německá 

koprodukce, 1 natáčecí den, 2 dny přípravy a 1 den na likvidaci, nemělo by 

narušit provoz fakulty, finanční podmínky velmi dobré, vedoucí OPMK 

pracuje na smlouvě. KD pronájem schválilo.   

K tomu dodatek doc. M. Vlacha: při prohlídce prostor filmaři upřesnili, že 

požadují i záběr z vestibulu objektu poslucháren směrem na jižní fasádu 

budovy TL. Připravovaná smlouva by měla podchytit, že fakulta nemůže 

záběr garantovat, protože na objektu TL už možná bude lešení.   

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
https://cuni.cz/UK-9747.html


KD MFF UK 23. února 2022 

Čj. UKMFF/82596/2022 

 

5 

 

v) Prod. V. Dolejší obdržel během jednání kolegia žádost o poskytnutí několika 

vybraných poslucháren na 11. 5. 2022 od rána do 14 hodin, pro konání 

matematické soutěže MaSo. KD schválilo bezplatné zapůjčení. Jde o tradiční 

akci, kterou pořádá MFF UK (doc. Pawlas). Výuka nebude ohrožena, neboť 

ve středu 11. 5. 2022 je rektorský den. 

b) Kolegium schválilo návrh na uplatnění inflační doložky v nájemních smlouvách, 

vztahujících se k subjektům A. Starostová, Ing. Bican, Vakuum Praha, Realteck, 

Radiomobil. Vedle toho pí tajemnice připravuje novou nájemní smlouvu na 

pronájem prostor Profesního domu na MS a prodloužení nájemní smlouvy na 

provoz bufetu v Troji, s platností do konce roku 2023. 

 

Prod. V. Dolejší 

c) Projekty Primus: řešitelé tohoto typu grantů se ptají, zda a jak si mohou požádat 

o převod nevyužitých finančních prostředků do dalšího roku a jak získat 

kofinancovací část z FÚUP. Zjistí to prod. Z. Doležal.  

Stalo se po KD: informace o výši částek z kofinancování projektů Primus, které  

byly převedeny do FÚUP, poskytne na vyžádání paní Podolská. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Příprava plánu stavebních akcí SB na rok 2022: vedení hodlá i letos postupovat tak, 

že nedílnou součástí plánu bude finanční spoluúčast pracovišť na akcích majících 

lokální ráz (typicky na krytí dodatečných nákladů se stavebními pracemi 

souvisejících jako jsou stěhovací práce, opravy rozvodů, stropních podhledů, 

opětovná instalace žaluzií apod.). 

 

b) Solární panely na budově TL v Troji 

https://fotovoltaika.ekowatt.cz/system-na-budove-mff-uk.php 

Děkan pověřil prod. L. Skrbka, aby zjistil, zda smluvní podmínky s OTE dovolují 

fotovoltaiku ze střechy demontovat, a jestliže ano, tak při rekonstrukci střechy 

budovy panely nechat odstranit. Demontáž navrhuje dodavatel stavby, umožnila 

by kvalitní izolaci střechy. SB toto řešení podporuje, disponuje detailním 

technickými zdůvodněním.  

 

c) Prostory v budově Ke Karlovu 3 dosud vedené jako studentská počítačová 

laboratoř: děkan, tajemnice a prod. L. Skrbek prodiskutují se SKAS možnost využít 

místnosti ve prospěch děkanátu.  

 

Prod. J. Sgall 

d) Prodloužení licencí ZOOM pro virtuální posluchárny: fakultní licence končí 12. 3. 

2022, nově nastávají i technické problémy související s vícefaktorovým 

přihlašováním (potvrzení přihlášení se kódem z e-mailu). Licence se stále 

využívají, byť s menší četností. Licence CESNET platí do 10.  5. 2022, v tuto chvíli 

není známo, zda se budou prodlužovat. Je možná i migrace na licence cuni-cz, ty 

platí do 4. 10. 2022. Podrobnější podklady od prof. P. Tůmy mělo KD 

v materiálech. Kolegium přijalo návrh pro tento rok ještě obnovit fakultní licenci, 

se stávajícím dělením nákladů mezi sekce M a I. Postupně pak přejít na licence 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
https://fotovoltaika.ekowatt.cz/system-na-budove-mff-uk.php
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univerzitní (zajišťuje LF UK v Plzni). Odkaz na informace o zoomu jsou na webu 

(http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=43)  

Migrovat od CESNET na cuni-cz by mělo jít prostřednictvím požadavku e-mailem 

na <zoom@lfp.cuni.cz>. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucích pracovišť: ve dvou případech se 

nepřihlásil žádný uchazeč, konkurs bude proto vypsán znovu. Příčina patrně 

spočívá v tom, že potenciální uchazeči přehlédli lhůtu.   

 

b) Mzdové návrhy, které děkan dostává via ESSS, nejsou někdy na součtovém listu 

doloženy podpisy držitelů finančního zdroje. Děkan požádal sekční proděkany, aby 

tato část návrhu nebyla zanedbávána.  

 

         Tajemnice 

c) „První čtení“ návrhu novely Směrnice č. 1/2016, závazné pokyny pro uzavírání, 

změnu a ukončení pracovního poměru na Matematicko-fyzikální fakultě: dokument 

je mezi materiály, členové vedení se k němu vyjádří do 2. 3. 2022, své poznámky 

vepíšou přímo do textu ve společném úložišti. KD dále vzalo na vědomí informaci 

pí tajemnice o práci na nových interaktivních formulářích a zhlédlo ukázku 

formuláře návrhu na přijetí zaměstnance do pracovního poměru. 

 

d) Návrh na změnu Opatření děkana č. 7/2021, rozsah oprávnění tajemníka 

Matematicko-fyzikální fakulty UK: KD akceptovalo drobnou úpravu, uvádějící do 

souladu domácí fakultní předpisy v bodu týkajícím se ukončování pracovních 

poměrů THP.   

 

 

6. PROPAGACE 

 

Pověř. prod. M. Vlach 

a) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021: KD doporučilo, aby děkan 

navrhl ocenit mezioborový tým projektu THEaiTRE.  

 

b) Cena děkana za reprezentaci a propagaci za rok 2021: je evidováno několik návrhů, 

posoudí je propagační komise fakulty a vydá děkanovi své doporučení.   

 

c) Předsednictví ČR Radě Evropské unie a plánované aktivity fakult: dopis pror. 

M. Vlacha byl mezi materiály. Žádná fakultní akce sice s předsednictvím EU přímo 

nesouvisí, ale lze připomenout 70. výročí založení MFF UK, 30. výročí členství ČR 

v CERN. Prod. Z. Doležal nadhodí tyto události během svého seznamovacího 

jednání s prorektorkou Křížovou.   

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=43
mailto:zoom@lfp.cuni.cz
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Slavnostní inaugurace rektorky Univerzity Karlovy se bude konat 3. března 2022 

od 14 hodin, za MFF UK se zúčastní děkan a proděkani prof. Z. Doležal a prof. 

L. Skrbek.   

 

Stalo se po KD: 

b) Příští jednání AS MFF UK jsou naplánovaná na 23. března a 27. dubna 2022.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Na programu VR MFF UK dne 2. 3. 2022 jsou zařazena dvě habilitační řízení, a sice 

dr. Michala Žáka a dr. Jiřího Prchala. 

 

b) Slavnostní jmenování profesorů a předání dekretů proběhne v úterý 29. března 2022 

od 10 hodin ve Velké aule Karolina UK, z MFF UK by měli dekret převzít doc. 

Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., a doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. 

 

c) Setkání se zástupci University of Maryland, respektive s její Clark School of 

Engineering, týkající se případné spolupráce zejména v oblasti studentských pobytů 

a plánované na 4. března 2022, se neuskuteční, neboť zahraniční hosté nepřicestují. 

O spolupráci pojednají korespondenčně.  

 

d) Záměry rozvoje projektů Cooperatio Mathematics a Computer Science byly zaslány 

na FF UK k projednání její vědeckou radou. 

 

Děkan/pověř. prod. M. Vlach 

e) Dne 22. 2. 2022 navštívila informatickou sekci MFF UK delegace Výboru ITRE 

(Průmyslu, Výzkum, Energetika) Evropského parlamentu, vedená svým předsedou 

p. Cristian-Silviu Buşoiem. Za fakultu akci organizačně zajistilo OPMK, 

koordinovali ji děkan a prod. J. Sgall. Hosté byli velmi spokojeni.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Předběžné počty studentů bakalářského 1. ročníku, kterým hrozí ukončení studia 

pro nedostatek kreditů po 1. semestru nebo už studia zanechali sami, ukazuje tato 

tabulka (čísla ještě zdaleka nejsou definitivní): 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
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PROGRAM 

rozložený 

ročník - 

ISP 

řízení  

o 

ukončení 

studia 

studuje 

zanechal 
počet  

zapsaných 

na  

zanechá

ní 

procento 

ohrožený

ch 
pod  

12 

12 a 

více 

Computer 

Science     12 34 1 47 13 27,7 

Finanční 

matematika   7 8 44 4 63 19 30,2 

Fyzika 2 29 10 118 20 179 59 33,0 

Fyzika se 

zaměřením na 

vzdělávání 1 1 2 19   23 3 13,0 

Informatika 5 88 11 215 12 331 111 33,5 

Matematické 

modelování   4 2 26 1 33 7 21,2 

Matematika 

pro 

informační 

technologie   7 1 22 4 34 12 35,3 

Matematika se 

zaměřením na 

vzdělávání 1 4   8   13 4 30,8 

Obecná 

matematika   19 11 86 12 128 42 32,8 

Celkový 

součet 9 159 57 572 54 851 270 31,7 

 

 

Prod. V. Kuboň 

b) Pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy: finální verze děkanova výnosu 

zkontrolovaná právníky je postoupena fakultnímu senátu k projednání. Dokument 

byl mezi podklady.  

Stalo se po KD: Po projednání akademickým senátem fakulty dne 23. 2. 2022 bylo 

vydáno Opatření děkana č. 7/2022, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-7-2022 

 

c) Národní plán obnovy: příprava žádosti v rámci specifického cíle B probíhá ve 

spolupráci s RUK, u obou programů MFF UK je v souladu s časovým plánem.  

 

Pověř. prod. M. Vlach 

d) OFS připravilo plán kurzů soft-skills na letní semestr, přehled je mezi materiály na 

společném úložišti. Do stud-l odešel link na stránku s kurzy i podrobnosti o prvních 

dvou seminářích včetně prokliků na registrace. 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-7-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-7-2022
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Pojištění 

a) KD vzalo na vědomí informaci, že tajemnice dojednala prodloužení smlouvy 

fakulty u ČPP na pojištění majetku a odpovědnosti (pojistná smlouva 

č. 0013870351). Pojistná hodnota movitého a nemovitého majetku fakulty 

byla navýšena o 20 %. Předpokládaná cena pojištění bude zvýšena o cca 

15 %.  

b) Cestovní pojištění zahrnuje i pojištění pro soukromé účely, přesněji držitelé 

roční karty si mohou sjednat pojištění i na své soukromé cesty.    

c) Pojišťovací služby pro UK: RKR na svém jednání dne 21. 2. 2022 projednalo 

zprávu o přípravě pojišťovacích služeb pro Univerzitu Karlovu, souhlasilo 

s návrhem postupu a základními parametry zadávacího řízení a doporučilo 

pokračovat v přípravě centralizovaného pojištění univerzity. Podle 

děkanových informací z RKR mají fakulty dostat k připomínkám návrh 

zadávacích podmínek v květnu 2022 a poté vedení UK ke schválení. 

 

b) KD vzalo na vědomí informaci týkající se jedné veřejné zakázky: rámcová dohoda 

na ICT techniku v DNS musela být zrušena, a sice z důvodu závažných námitek ze 

strany kvalifikovaného dodavatele DNS týkajících se rozporu v technické 

specifikaci předmětu plnění. Bude vypsána nová soutěž, předběžně v polovině 

března. Tajemnice požádala sekční proděkany, aby důrazně upozornili své kolegy, 

že během probíhajícího výběrového řízení nesmějí komunikovat s potenciálními 

dodavateli. Tato úloha patří výhradně referentce odpovědné za administraci 

veřejných zakázek pí A. Maškarové.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Opláštění TL: KD vzalo na vědomí situační zprávu, dne 30. 3. 2022 převezme 

dodavatel staveniště.  

Stalo se po KD: Prod. L. Skrbek obeslal dne 23. 2. 2022 vedoucí dotčených 

pracovišť. Kromě jiného jim sdělil, že ve středu 2. 3. 2022 od 14:00 proběhne 

v posluchárně T8 informační schůzka, na které zástupci vedení fakulty, správy 

budov fakulty a generálního dodavatele představí uživatelům místností v TL finální 

verzi harmonogramu stavby a zodpoví případné dotazy. 

 

b) Přestavba zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: po urgencích 

a písemných upozorněních bylo obnoveno jednání s dodavatelem, firma vyměnila 

stavbyvedoucího, jsou obnoveny stavební práce. Po uvážení situace bylo 

rozhodnuto spolupráci s firmou ještě neukončit (sankce vyplývající ze smlouvy se 

uplatní), s podmínkou, že dílo dokončí do 19. 4. 2022.     

 

c) Tzv. čistá laboratoř KFPP v Troji: dodavatel nereaguje na výzvy k dokončení 

a předání díla. Až na několik nedodělků se stavbu sice podařilo dokončit, avšak 

dosud není zprovozněna vzduchotechnika a nejsou opraveny reklamované závady. 

Mělo by být vyřešeno do konce února 2022 dle platného dodatku ke smlouvě o dílo.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
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d) Adaptace tzv. rotundy na MS - I. fáze: práce probíhají podle harmonogramu, drobné 

problémy se řeší průběžně.  

 

e) (Navazuje na bod B4bi zápisu z KD konaného dne 26. 1. 2022.) Instalace kamery 

ke vstupu do svatováclavské rotundy je možná, správa budov věc prověřila u NPÚ. 

Prod. L. Skrbek se ujistil, že má jít o kameru, která se sepne při pohybu/vstupu 

osob/y; cílem není pořizovat nepřetržitý kamerový záznam. 

 

f) Na vypracování závazného materiálu MŠMT Metodika pasportu nemovitostí VVŠ 

se bude za MFF UK podílet vedoucí správy budov P. Michálek.  

 

Pověř. prod. M. Vlach korespondenčně 

g) Dny firem se připravují, nicméně se negativně projevuje nejen personální podstav 

OFS, ale objevují se také problémy administrativní a právní. Připravovaný 

databázový systém pro registraci firem se oproti původnímu odhadu ukázal jako 

časově i finančně náročnější.    

 

h) Partnerský program: jednání se dvěma nový potenciálními partnery se jeví jako 

slibná, lze očekávat uzavření smlouvy.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Řešení podstavu na OGAP: byla navázána spolupráce s personální agenturou. 

 

Děkan 

b) Řád výběrového řízení by měl být jako vnitřní předpis Univerzity Karlovy 

zaregistrován na MŠMT ke dni 1. 3. 2022.  

Stalo se po KD: Stalo se a předpis je účinný od 1. 3. 2022. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Pověř. prod. M. Vlach korespondenčně 

a) Soutěž Fyziklání proběhla prezenčně dne 11. 2. 2022 v areálu PVA Expo Letňany, 

s mezinárodní účastí. Počet účastníků se blížil číslu 1000. Pronájem velké haly se 

ukázal jako vhodné řešení, po skončení akce nemá OPMK hlášeno žádné 

onemocnění či jiný závažnější problém (stav k 16. 2. 2022). Vedoucí OPMK Mgr. 

L. Veverka děkuje pí K. Řandové z HOSP za pomoc s nemalou ekonomickou 

administrativu, hlavně s výběrem soutěžních poplatků.  

 

b) Dne 15. 2. 2022 proběhl formou živého on-line přenosu Jeden den s informatikou 

a matematikou. Pět přednášek na různá oborová témata bylo odvysíláno pokusně 

z posluchárny M1 s využitím v ní instalované techniky. Přenos sledovalo asi 350 

diváků (jejich dotazy se řešily prostřednictvím systému Slido), lze předpokládat, že 

další zájemci shlédnou záznam.  

 

c) Svatováclavská rotunda na MS: na 17. 3. 2022 je plánována návštěva hostů 

z Matfyz Alumni a Alumni UK. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291
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d) (Navazuje na bod C6a zápisu z KD konaného dne 12. 1. 2022 - Dlouhodobý 

monitoring studentů a uchazečů o studium na MFF UK prováděný sociology z FF 

UK.) Probíhá připomínkovací kolo, projekt pokračuje dle plánu. Osloveny budou 

také Fakultní školy MFF UK. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) KD vzalo na vědomí informaci o snaze prezidentského kandidáta Karla Janečka 

vystupovat na MFF UK. 

 

b) (Navazuje na bod C7d zápisu z KD konaného dne 9. 2. 2022.) Děkan seznámil 

členy KD s výsledky měření hluku na Malostranském náměstí, seznámí s nimi 

zvláštním dopisem také pražský magistrát.   

 

 

Zasedání skončilo v 14:19 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=82596&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003233291

