
           Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 11. 1. 2023  

via ZOOM 

(akademický rok 2022/2023) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, 

L. Skrbek, B. Svobodová, M. Žák 

j. h. M. Novotná (SKAS) do 10:05.  

  

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Žádné body pro jednání AS MFF UK dne 18. ledna 2023, které mají lhůtu pro 

podání 9 dní před zasedáním, nebyly do 9. ledna děkanovi doručeny. V 21denní 

lhůtě dostal senát návrh na složení disciplinární komise fakulty. Senátu bude na 

lednovém zasedání představena Mgr. Veronika Jonáková, nová koordinátorka 

poradenských služeb a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami. 

(Také v bodě C2a tohoto zápisu.) 

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod B1b) zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) Projekty 

Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) 2023. KD akceptovalo dělení 

financí mezi sekce: z celkové sumy 17,560 mil. Kč připadá na fyzikální sekci částka 

10,860 mil. Kč, sekci informatickou 3,491 mil. Kč a sekci matematickou 3,209 mil. 

Kč. Prod. Z. Doležal poděkoval prod. J. Sgallovi za přepočet studentů doktorského 

studia pro účely SVV v roce 2023. Rozdělení financí v rámci svých sekcí provedou 

sekční proděkani. Pokyny pro SVV jsou na fakultním webu zde:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/ogap/specificky-vysokoskolsky-vyzkum-svv 

Interní termín pro podání projektů: 7. 2. 2023. 

 

b) (Navazuje na bod B1a) zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) Návrh na 

nominaci zástupce MFF UK v odborném panelu RVVI Nanotechnologie: po 

korespondenční diskusi KD byla navržena a pak 3. 1. 2023 per rollam doporučena 

prof. Jana Kalbáčová Vejpravová. Podle informací prod. Z. Doležala postoupil 

RUK návrh dál.  

 

c) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, výzva k podání návrhů na udělení ceny 

za rok 2022. Podrobnosti o ceně a náležitosti návrhů na její udělení jsou na 

univerzitním webu zde: 

https://cuni.cz/UK-4177.html 

https://cuni.cz/UK-11360.html 

https://www.mff.cuni.cz/cs/ogap/specificky-vysokoskolsky-vyzkum-svv
https://cuni.cz/UK-4177.html
https://cuni.cz/UK-11360.html
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Fakulta může podat nejvýše dva návrhy, do konce února. Interní termín: na OVZS 

do 10. 2. 2023 předběžné jmenné návrhy, pak na KD 15. 2. 2023 kompletně 

vybavené návrhy.  

 

Děkan  

d) Grant firmy Vakuum Praha, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/grant-vakuum-praha 

Pro posouzení projektů jmenoval děkan komisi v tomto složení: prof. Z. Němeček, 

doc. M. Rotter, Dr. P. Hedbávný.  

 

e) Bylo vydáno Opatření rektora č. 44/2022, priority pro činnost Fondu mobility 

Univerzity Karlovy. Jsou účinné od 1. ledna 2023 a upřesňují priority 

podporovaných aktivit v rámci posuzování podaných návrhů do jarní a podzimní 

výzvy Fondu mobility 2023. Viz: 

https://cuni.cz/UK-12388.html 

 

f) Na program zasedání VR UK dne 26. 1. 2023 je zařazen návrh na jmenování doc. 

Milana Pokorného profesorem. Za fakultu se zúčastní prod. Z. Doležal.   

 

g) Strouhalovská přednáška se bude konat 1. března 2023, pronese ji doc. RNDr. 

Martin Setvín, Ph.D., na téma Noncontact Atomic Force Microscopy: Imaging and 

Manipulating Single Atoms and Molecules. Od března se posouvá začátek zasedání 

vědecké rady fakulty na 13:00 hodin. Pozvánku na Strouhalovskou přednášku 

a rezervaci místnosti pro zasedání VR zajistí OVZS.  

 

Prod. J. Sgall 

h) Příprava podkladů pro rozpočet 2023 (sekcemi/pracovišti užívaná plocha a interní 

úmluva, z čeho se „daň z plochy“ odvádí; vědecké výstupy; vzájemná výuka): úkol 

stále trvá, prod. J. Sgall je připraven sejít se s prod. Z. Doležalem ohledně publikací, 

děkan plánuje svolat schůzku se sekčními proděkany. 

  

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) (Navazuje na bod 2a zápisu z KD konaného dne 16. 11. 2022.) Návrh žádosti 

o udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program (SP) Bioinformatika 

a výpočetní biologie, žádosti o opětovné udělení oprávnění ke studijním programům 

Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství deskriptivní geometrie pro 

střední školy a žádosti o posouzení změny v průběhu uskutečňování studijního 

programu Informatika: materiály byly v úložišti, KD je doporučilo předložit 

fakultnímu AS na únorové zasedání. Vedoucí KFA finalizuje návrh týkající se SP 

Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie. 

 

Prod. M. Kulich 

b) Kharkiv National University of Radio Electronic (NURE) projevila zájem uzavřít 

s MFF UK smlouvu Erasmus+ na výměnné studijní pobyty v oblasti umělé 

inteligence. Několik jejích studentů bylo přijato na MFF UK v rámci mimořádného 

přijímacího řízení v roce 2022 a dokončují na MFF UK své studium. Uzavření 

smlouvy předpokládá nalézt v informatické sekci vhodného koordinátora. Prod. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/grant-vakuum-praha
https://cuni.cz/UK-12388.html


KD MFF UK 11. ledna 2023 

Čj. UKMFF/9937/2023 

 

3 

 

J. Sgall uvedl, že ujmout se úlohy koordinátora je ochoten dr. O. Pangrác. Doc. 

J. Felcman zjistí, zda je možné uzavřít s ukrajinskou univerzitou smlouvu 

Erasmus+.   

Stalo se po KD: Z odpovědi od RUK, odboru zahraničních vztahů - Evropské 

kanceláře, vyplynulo, že smlouvu zatím uzavřít nelze.  

 

c) (Navazuje na bod B2a) zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) Prod. Kulich 

jednal s prof. P. Tůmou z KDSS o technických možnostech pro implementaci 

databáze studentských podvodů. Implementaci je ochoten navrhnout doc. Kruliš 

z KDSS. Správu hotového systému by ale musela zajistit fakulta. Podrobnosti, co 

by správa systému znamenala vč. nároku na personální kapacitu, zjistí prod. M. 

Kulich; jeho představa je taková, že by do věci bylo vtaženo oddělení PSíK, od 

začátku vývoje systému až po implementaci. Prod. J. Sgall zmínil existenci nových 

digitálních aplikací, které zvětšují možnosti studentů předstírat vědomosti.  

 

d) Stipendium doktorandům za jejich publikační aktivitu, konkrétně 1000,- 

Kč/měsíčně za oborově významnou publikaci: po diskusi se kolegium přiklonilo 

k závěru přiznávat toto stipendium i za práce publikované studentem ještě před jeho 

nastoupením do doktorského studia na MFF UK, pokud to doporučí příslušná 

oborová rada. Prod. M. Kulich poukázal na případy doktorandů, kteří opakovaně 

nesložili doktorskou zkoušku nebo neobhájili doktorskou práci, ale na podkladu své 

publikace se ke studiu hlásí znovu, nemusejí skládat přijímací zkoušku a pobírají 

stipendium. Děkan očekává, že těchto „recyklovaných“ studentů bude ubývat, 

stejně jako bude ubývat prostředků na stipendia od MŠMT a výše stipendií 

jednotlivých studentů se začne výrazně lišit.   

 

      Děkan 

e) Fond Karla Urbánka: návrh podmínek pro akademický rok 2023/2024 byl 

v materiálech, kolegium ho schválilo. Podmínky jsou zveřejněny na webu, viz:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/fond-karla-urbanka 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD schválilo následující rozpočtové úpravy. 

 

Odkud Kam Částka  

v Kč 

Finanční 

prostředky 

Poznámky Bude 

provedeno 

dne  

RUK 700-01/700PROV 334 500 NIV školit. mzdy + pojištění 12. 1. 2023 

RUK 731-01/ENERGIE 2 806 004 NIV navýšení příspěvku: převede 

se do FPP a v roce 2023 se 

navýší rozpočet na energie 

12. 1. 2023 

RUK 7242-

01/7242PROV 

610 610 NIV zahraniční studenti 

- stipendia 

12. 1. 2023 

RUK 700-01/700PROV 489 054 NIV zahraniční studenti 

- prostředky na pobyt 

12. 1. 2023 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/fond-karla-urbanka
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b) Kolegium schválilo návrhy těchto opatření děkana/tajemníka: 

i) pravidla k pracovním cestám a poskytovaným cestovním náhradám 

zaměstnancům Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 

ii) paušální náhrady na městskou hromadnou dopravu v Praze.  

 

c) KD vzalo na vědomí sdělení tajemnice, že návrh pravidel pro poskytování 

příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům MFF UK je 

stále ve stavu přípravy, mj. protože zahrnuje čtyři oblasti, některé jsou v SIS 

implementovány, což zakládá na komplikace. Budou prověřeny možnosti změn 

v SIS. 

  

d) KD nemělo námitky proti opatření, kterým budou zrušeny neaktuální výnosy 

tajemníka. 

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření tajemníka č. 1/2023, zrušení některých 

směrnic, pokynů a příkazů tajemníka z důvodu neaktuálnosti, viz: 

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

tajemnika/opatreni-tajemnika-c-1-2023 

 

e) Náležitosti smluv, které spadají do oblasti smluvního výzkumu a firemní 

spolupráce: KD souhlasilo s požadavkem vedoucí OFS, aby ve výše uvedených 

typech smluv byla vždy uvedena kontaktní osoba/věcný garant za fakultu, a to 

zaměstnanec fakulty (tzn. nikoli student). 

 

f) KD schválilo žádost úklidové firmy RPM (pracuje v lokalitách Karlov, Karlín 

a MS) o zvýšení platby za m2 uklízené plochy.   

 

g) Pronájmy fakultních prostor, výše nájmů 

i) Areál Troja: na schůzce konané dne 10. 1. 2023 byl na základě aktuálního 

znaleckého posudku navržen postup pro tvorbu výše nájmu v lokalitě Troja. 

Úprava nájemného se momentálně bude týkat ÚTEF ČVUT, FJFI ČVUT 

a firmy VAKUUM Praha. Vedení fakulty úpravu nájemného schválilo. Se 

zástupci uvedených institucí bude jednat tajemnice fakulty, v kooperaci 

s proděkany L. Skrbkem, Z. Doležalem a J. Francem a dále v součinnosti 

s vedoucím SB P. Michálkem. Jako první je na pořadu jednání s ÚTEF 

ČVUT.  

ii) Pronájem prostor pro restauraci na MS a bufet v Troji po skončení stávající 

nájemní smlouvy: děkan doporučil vyhlásit výběrové řízení co nejdříve, aby 

se současný pronajímatel (pí Starostová) a jeho zaměstnanci mohli včas 

zařídit. Tajemnice uvedla, že výběrové řízení připravuje na přelom měsíců 

února a března t. r.   

Děkan 

h) Kolegium schválilo roční plán auditu na rok 2023 a střednědobý plán interního 

auditu na období 2023 až 2025, návrhy obou dokumentů byly v úložišti. KD dále 

vzalo na vědomí, že děkan pověřil tajemnici fakulty, aby ho zastupovala při jednání 

s interním auditorem MFF UK v oblasti vnitřních záležitostí děkanátu MFF UK 

v rozsahu své působnosti podle čl. 8 odst. 1 Opatření děkana č. 1/2021. Pověření je 

uděleno na dobu určitou do 31. 12. 2023.  

Stalo se po KD: KD dne 16. 1. 2023 per rollam schválilo, aby do ročního plánu 

auditu byla zařazena ještě kontrola daňově neuznatelných nákladů.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-1-2023
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-tajemnika/opatreni-tajemnika-c-1-2023
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Vybudování serverovny HPC v Troji 

i) Na schůzce dr. Z. Mašína se zástupci SB dne 5. 1. 2023 byly dořešeny 

prostorové požadavky na vybudování serverovny v bývalých garážích. KD 

pověřilo prod. L. Skrbka jednáním, které povede k převedení potřebných 

prostor garáží z užívání stávajících pracovišť (KDF, ÚČJF, VAKUUM a 

KCHFO) pod správu budov; to umožní v průběhu roku 2023 prostory vyklidit 

a adaptovat.  

ii) Byl upřesněn hrubý harmonogram celé akce od přípravné fáze až po zahájení 

provozu HPC.  

iii) (Navazuje na bod B4c zápisu z KD konaného 14. 12. 2022.) Výběrového 

řízení na dodavatele projektové dokumentace na vybudování serverovny 

HPC se jako svého prvního úkolu pro MFF UK ujme společnost KL+MCI 

(vedoucí účastník společnosti: KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář 

s. r. o., člen společnosti: MCI SERVIS s. r. o.).  

Nutnou podmínkou je schválení projektu v rámci OP JAK.  

 

b) Po projednání v kolegiu udělil děkan výjimku z rozpočtového provizoria, a sice pro 

započetí investiční akce na vybudování vodíkové stanice v rámci velké výzkumné 

infrastruktury SPL-MSD v Troji (kontaktní osoba za sekci F: prof. I. Matolínová).  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy) na MFF UK: s písemným 

podnětem, který doc. V. Kala uplatnil do programu lednového jednání fakultního 

senátu, se mohlo kolegium seznámit v materiálech. Děkan kolegiu poskytl ještě svůj 

přehled o počtu konkursů na fakultě v období od 6. 9. 2022 do 31. 12. 2022. KD se 

bude podnětu dále věnovat po upřesňující diskusi na zasedání AS MFF UK dne 

18. 1. 2023. 

 

Tajemnice 

b) Novelizace Opatření děkana č. 13/2021, opatření o provádění pracovnělékařských 

prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti k práci: návrh předložila a na jednání 

komentovala pí tajemnice, kolegium ho přijala. Bude potřeba upravit formulář na 

lékařské prohlídky, evidenci v EGJE, provést úpravy ve školení v Moodle. 

Kolegium doporučilo vydat opatření co nejdříve, byť třeba nebudou změny ještě 

promítnuty do SIS; důležité je, aby se na pracoviště a k zaměstnancům dostaly 

informace o změnách co nejdříve.  

 

c) KD vzalo na vědomí informace o tom, jak RUK nahlíží na souběh DPP a DPČ 

s pracovním poměrem zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Tajemnice věc 

komentovala, na společném úložišti poskytla podklady (univerzitní Interní manuál 

k vícero souběžně existujícím pracovněprávním vztahům, Pravidla pro vystavování 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) sjednávaných se 

zaměstnanci zařazenými v rektorátu UK, Stručný přehled k DPP a DPČ na MFF 

UK). Anonymně uvedla také konkrétní případy na fakultě dříve uzavíraných dohod 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
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a jejich souběhu s pracovním poměrem, které shledává jako příklady diskutabilního 

řešení honorování zaměstnanců; za vhodnější způsob by pokládala např. udělení 

mimořádné odměny nebo tzv. vnoření úvazku. Následnou diskusi shrnul děkan 

v tom smyslu, že je žádoucí vyhnout se na fakultě uzavírání dohod na stejný druh 

práce, jaký má zaměstnanec v popisu práce ve svém pracovním poměru.  

 

Prod. M. Žák 

d) FYKOS pořádá dne 10. 2. 2023 Fyziklání, následně pak akci o víkendu, pro jejíž 

konání si půjčuje prostory fakulty. Kolegium nevyhovělo žádosti o odpuštění 

poplatku za víkendové vytápění těchto prostor.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

e) Vyhlášení letošní Ceny za reprezentaci a propagaci: návrhy děkan přijímá do 

15. února 2023. Statut ceny je ve směrnici děkana zde: 

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

ceny-za-reprezentaci-a-propagaci 

Vítěze ceny děkan vyhlašuje na Matfyzáckém plese, letos tomu bude 2. března.   

 

f) Den otevřených dveří MFF UK v roce 2023: KD doporučilo uspořádat DOD v úterý 

21. listopadu. Jako místo konání je preferována budova IMPAKT v Troji.   

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Bez příspěvku.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, výzva programu POINT 2022-

2, podzimní kolo: výsledky nahrál prod. Z. Doležal mezi materiály. Vyplývá z nich, 

že v rámci podpory zahraniční mobility studentů, krátkodobých pobytů, byly 

kladně vyřízeny dvě ze čtyř žádostí z MFF UK.   

 

b) Rada NAÚ zapsala s účinností od 1. 1 2023 doc. Petra Pišofta do Seznamu 

hodnotitelů v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a v oblasti Fyzika. 

 

c) Vědecká rada Univerzity Karlovy: s účinností od 1. 1. 2023 byl členem jmenován 

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., (externí člen, oblast vzdělávání: mediální 

a komunikační studia).  

 

d) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/statut-ceny-za-reprezentaci-a-propagaci
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/statut-ceny-za-reprezentaci-a-propagaci
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i) Na zasedání VR MFF UK dne 1. 2. 2023 budou zařazena dvě řízení ke 

jmenování profesorem, a sice doc. K. Kampfa a doc. F. Němce, a habilitační 

řízení dr. P. Honzíka.  

ii) Na program KR UK dne 20. 2. 2023 budou zařazeny návrhy na jmenování 

(bez titulů) pánů Kynčla, Schwarzachera a Minárika docenty.  

 

e) OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) 

i) Výzva Špičkový výzkum: dne 6. 1. 2023 vypršel interní termín pro zaslání 

návrhu projektu vedoucím pracovišť a sekčním proděkanům k vyslovení 

souhlasu s účastí v projektu a na OGAP ke kontrole. MFF UK se účastní ve 

třech projektech podávaných Univerzitou Karlovou a v dalších 15 projektech 

podávaných jinými institucemi, v nichž MFF UK vystupuje jako partner). 

Termín odevzdání projektů byl určen na 16. 1. 2023.  

ii) Výzva Mezisektorová spolupráce: má být vyhlášena v červenci 2023, 

zaměřena na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační 

sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí 

aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Termín 

odevzdání projektů: listopad 2023. Finanční alokace: 1,75 mld. Kč. RUK 

žádá o potvrzení, zda má MFF UK zájem; OGAP ho předběžně potvrdilo 

(úmysl ucházet se o grant projevila prof. Kabláčová Vejpravová).   

 

f) OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost): 

dne 3. 1. 2023 zveřejnilo MPO harmonogram výzev na rok 2023 (v materiálech). 

Instituce se sídlem v Praze jsou téměř ze všech výzev vyloučeny. Harmonogram 

výzev pro rok 2023 je na webu zde: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-

2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/ 

 

g) ERC: dne 2. 2. 2023 vypršela lhůta pro podání žádostí o ERC Consolidator granty. 

Žádost podali doc. M. Tancer (KAM) a doc. S. Schwarzacher (KMA). Letter of 

Commitment (příslib hostování) byl oběma již první týden v lednu vydán rektorátem 

UK. Prod. Z. Doležal se 10. 1. 2023 zúčastnil porady na RUK týkající se projektů 

ERC.  Dosud není znám mj. výsledek interview pánů Setvína a Spousty. Proděkani 

Skrbek a Franc postrádají informaci ohledně grantů ERC CZ, totiž zda bude letos 

vypsána soutěž na tento typ projektů.  

 

h) GAČR 

i) Byla vyhlášena doplňující výzva do odborných panelů, termín 31. 1. 2023. 

ii) Byla vyhlášena nová výzva pro mezinárodní LA projekty. Lucemburská 

agentura FNR je Lead Agency, T: do 20. 4. 2023.  

 

i)        TAČR: termín pro odevzdání projektů ve výzvě TREND připadá na 11. 1. 2023.  

 

j) V lednu 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva QuantERA Call 2023, která 

podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií (financování z NPO). 

Zaměřeno nejen na aplikovaný, ale i základní výzkum.  

 

k) GAUK: interní termín pro podání žádosti o pokračování projektu připadá na 18. 1. 

2023.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/
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l) Dílčí zprávy a závěrečné zprávy o řešení projektů GAČR, TAČR, MŠMT, MV, MK 

a MZ: probíhá kontrola dokumentů ukončí ze strany OGAP, trvá do konce ledna. 

Co se týká dílčích zpráv o řešení projektů GAČR, práci ztěžují potíže se systémem 

GRIS. Včera několik hodin nefungoval vůbec, doteď přetrvává závada spočívající 

v tom, že systém nepotvrzuje odevzdání zprávy datovou schránkou. OGAP řeší 

s agenturou. 

 

Děkan 

m) Vyjádření k e-mailu doc. Jaroslava Pavlíka, PřF UJEP: záležitost se týká hodnocení 

vědy/vědeckých výstupů v modulech 1-3, děkan by uvítal mínění prod. Z. Doležala, 

případně dalších členů KD, aby ho mohl eventuálně uplatnit na zasedání VR PřF 

UJEP, jejímž je členem.   

 

n) Stanovisko Ukrajinské akademie věd k aktuální situaci, viz: 

https://jcmf.cz/?q=cz/node/2281  

V dané věci informoval prod. Z. Doležal, že CERN kvůli účasti ruské části 

výzkumníků od února loňského roku nepublikuje výsledky. Tento fakt má neblahý 

dopad na pracoviště z této velké vědecké kolaborace, ÚČJF MFF UK nevyjímaje. 

ÚČJF připravuje prohlášení v této věci, čeká ovšem na závěry diskuse ve vedení 

CERN. Návrh prohlášení, dojde-li na ně, předloží prod. Z. Doležal vedení fakulty, 

aby pak bylo zasláno např. Grantové agentuře ČR, vedení UK a na další místa. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Od 2. 1. 2023 vykonává funkci koordinátorky poradenských služeb a kontaktní 

osoby pro studenty se speciálními potřebami Mgr. Veronika Jonáková. Fakultní 

webové stránky věnované poradenským službám byly v tomto smyslu 

aktualizovány. Mgr. Jonáková bude představena fakultní veřejnosti na zasedání AS 

MFF UK 18. 1., dále Studentské komoře AS (předběžně 13. 2. 2023).   

 

Prod. V. Kuboň 

b) Příspěvek P na deficitní aprobace: na žádost MŠMT zprostředkovanou rektorátem 

UK verifikovalo STUD fakulty příslušná data a prod. V. Kuboň je 30. 12. 2022 

odeslal na RUK.V souvislosti s příspěvkem P přišel ještě požadavek na odevzdání 

zprávy, jak byl tento příspěvek využit v loňském roce. Zprávu připravuje doc. 

J. Robová, splnění úkolu směrem k RUK sleduje prod. V. Kuboň.   

 

Děkan 

c) Na setkání děkanů přírodovědných fakult dne 10. 1. 2023 nemocného děkana 

zastoupil prod. Z. Doležal. Jako hosté se setkání zúčastnili JM rektorka 

M. Králíčková, pror. P. Doleček, pror. M. Martínková a náměstkyně ministra 

školství prof. R. Wildová. Poměrně hodně se hovořilo o novém vysokoškolském 

zákonu. Na svém počátku je diskuse o nových cestách k naplnění společenského 

zájmu mít dostatek středoškolských učitelů, např. udělením akreditace neziskovým 

organizacím nebo angažováním doktorandů. Zazněla také neformální informace 

o návrhu ministryně pro vědu zrušit Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) 

a finance převést do institucionální dotace VŠ.   

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://jcmf.cz/?q=cz/node/2281
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d) (Navazuje na bod B3d zápisu z KD konaného 14. 12. 2022.) Košíčky s dámskými 

hygienickými potřebami: SB jimi vybavila k tomu určené toalety dne 2. 1. 2023.   

 

e) Dohodu o spolupráci KPMS při uskutečňování studijního programu Applied 

Mathematics Kaunaské technologické univerzity podepsal v zastoupení rektorky 

UK prorektor Polák dne 20. 12. 2022. Podepsané dokumenty odeslal do Kaunasu 

vedoucí KPMS doc. M. Kopa.   

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) KD vzalo na vědomí, že společnost Zirkon výrazně zvýšila cenu paušálu za služby 

ve fakultou pronajatých prostorách této firmy. (Podle ujednání ve Smlouvě 

o pronájmu tak může činit i nadále, po písemném oznámení fakultě.) V důsledku 

toho bude SB žádat o vyšší provozní rozpočet na rok 2023 pro lokalitu Karlín. 

Nájem za pronajaté prostory zůstává beze změny.  

 

b) Správě budov se podařilo dosáhnout úspor v řádech jednotek milionů korun jak na 

provozním rozpočtu jednotlivých lokalit fakulty, tak zejména na energiích. Podle 

předchozí domluvy s vedením fakulty by měly být tyto prostředky převedeny do 

FPP a pak využity správou budov na mimořádné výdaje v roce 2023 související 

zejména s očekávaným růstem cen energií a na financování neplánovaných akcí 

schválených v průběhu roku nebo odstranění havárií.  

 

      Děkan 

c) Vedení fakulty neformulovalo připomínky k návrhu Dílčí změny pravidel 

hospodaření UK (termín: do 10. ledna 2023, návrh byl v materiálech).  

 

d) Byl aktualizován fakultní ceník prací, služeb a materiálu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/hospodarske-oddeleni/cenik-praci-sluzeb-a-

materialu  

https://www.mff.cuni.cz/en/house-of-professed 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod B4c zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) Dne 10. 1. 2023 

se uskutečnila schůzka s novým administrátorem veřejných zakázek, za přítomnosti 

fakultní právničky byl stanoven postup pro soutěž na zhotovitele projektové 

dokumentace (vč. inženýringu, formou dokumentace provedení stavby) pro HPC 

serverovnu v Troji.   

 

b) Úprava topení a izolace oken přinesla lepší tepelný komfort na ochozu rotundy na 

MS. Nové utěsnění oken na ochozu bude dokončeno během ledna 2023. Zajistila 

správa budov.  

 

c) (Navazuje na bod C4b zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) Požadavek KVOF 

na přestěhování skenovacího mikroskopu z místnosti M 048, resp. na omezení 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/hospodarske-oddeleni/cenik-praci-sluzeb-a-materialu
https://www.mff.cuni.cz/cs/hospodarske-oddeleni/cenik-praci-sluzeb-a-materialu
https://www.mff.cuni.cz/en/house-of-professed
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přístupu k němu přes prostory fyzikálního praktika M 049: jednání s KFKL a SB 

přineslo návrh následujících dvou variant řešení.  
i) Mikroskop zůstane v místnosti M 048, ale obnoví se přístup k němu přímo 

z chodby M 052. Tato varianta vyžaduje odstranit vestavnou skříň a obnovit 

průchod původními dveřmi.  
ii) Mikroskop bude přestěhován do místnosti KFKL (F 073) v budově Ke 

Karlovu 5. Tato varianta zahrnuje kromě stěhování a znovuzapojení 

mikroskopu i nutné stavební úpravy dané místnosti včetně instalace 

klimatizace, byla by tedy výrazně dražší.  
Kolegium o věci rozhodne, až bude znát konkrétní finanční odhad nákladů na obě 

varianty. Z: prod. L. Skrbek.  
 

Pror. M. Vlach 

d) Partnerský program 

i) Byla podepsána partnerská smlouva s firmou Allianz.  

ii) K podpisu se připravují smlouvy s firmami, kterým končí současné 

partnerství s MFF UK koncem dubna t. r. 

iii) Probíhá jednání s novou potenciální partnerskou společností (iniciativa 

vzešla od pí rektorky).   

iv) Dne 10. 1. 2022 se konala schůzka k programu Setkání partnerů MFF UK. 

Setkání partnerů se uskuteční 22. 5. 2023 od 17 hod v Didaktikonu 

v Kampusu Hybernská. Členové vedení jsou srdečně zváni. Účast přislíbili 

děkan a prod. M. Žák.   

 

e) Den Firem: možnost přihlásit se k účasti v roce 2023 bude otevřena 25. 1. 2023, 

rozhodným dnem pro přiznání slev firmám je jejich partnerský vztah s MFF UK 

k datu 20. 1. 2023. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) S účinností od 1. 1. 2023 bylo vydáno Opatření děkana č. 29/2022, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-29-2022,  

Výnos specifikuje tarifní rozmezí platná od 1. 1. 2023.  

 

b) Emeritní děkan MFF UK prof. J. Kratochvíl sdělil e-mailem, který adresoval na 

RUK, svůj úmysl rezignovat z funkce hlasujícího člena PC Flagshipu 3 aliance 

4EU+ a zároveň rezignovat z grémia PRG.AI. Tyto pozice jsou připraveni zaujmout 

doc. V. Kuboň, proděkan MFF UK pro koncepci studia (aliance 4EU+) a prof. 

T. Skopal (v PRG.AI). Rektorát byl v tomto smyslu vyrozuměn. KD vzalo bez 

připomínek na vědomí.   
 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-29-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-29-2022
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a) Jeden den s informatikou a matematikou (Malá Strana - 30. 1. 2023): byla zahájena 

propagace akce a předběžná registrace zájemců, obsahová náplň je připravena. 

 

b) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: letos probíhá v Praze, v areálu PVA Expo Letňany, 

ve dnech 24. až 26. ledna. MFF UK se ho po delší době zúčastní v rámci expozice 

organizované rektorátem UK (mělo by to přinést určitou finanční úsporu ve 

srovnání s předchozím obdobím); organizačně připraveno, obnoveny jsou některé 

exponáty pro prezentace.   

 

c) (Navazuje např. na bod C6a zápisu z KD konaného dne 12. 1. 2022.) Dlouhodobý 

monitoring studentů a uchazečů o studium na MFF UK prováděný skupinou dr. 

Vinopala z FF UK: OPMK připravuje druhý ročník výzkumu preferencí mezi 

uchazeči o studium. Závěry z prvního ročníku šetření jsou k dispozici, k detailům 

je plánováno setkání s dr. Vinopalem a dalšími členy jeho realizačního týmu 

koncem ledna t. r. Pro další ročník se nepředpokládají výraznější věcné úpravy 

šetření, a to zejména vůli kompatibilitě dat. O data z minulého ročníku projevil 

zájem děkan, doporučil je pozornosti studijních proděkanů.  

 

d) (Navazuje na bod C6h zápisu z KD konaného dne 14. 12. 2022.) OPMK připravuje 

setkání se všemi organizátory korespondenčních seminářů a táborů, kvůli nutným 

změnám v roce 2023. Zúčastní se prod. M. Žák. Předmětem schůzky budou 

zejména rozpočtové úspory a hledání dalších zdrojů financování těchto 

propagačních aktivit; dílčí změny např. v oblasti cestovních příkazů byly 

konzultovány s fakultní právničkou. 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Vedení fakulty nevzneslo žádné připomínky k návrhu Dílčí změny Jednacího řádu 

AS UK. Návrh byl v materiálech, termín pro připomínky uplynul dne 10. 1. 2023. 

  

b) Bylo vydáno Opatření rektora č. 43/2022, zrušení neaktuálních opatření rektora, 

účinné od 1. ledna 2023. Viz: 

https://cuni.cz/UK-12387.html 

 

c) Změna data zasedání KD v únoru: místo 8. 2. se kolegium sejde 15. 2. 2023.  

 

 

Zasedání skončilo ve 12:16 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=9937&cislo_spisu2=2023&doc_id=1003858396
https://cuni.cz/UK-12387.html

