
 

STRANA 1 (CELKEM 3) 

Agenda a zápis z jednání kolegia děkana 

Předmět jednání Pravidelné jednání kolegia děkana – jednání č. 5/2021 

Datum a čas 26.5.2021 13:00 - 14:00 

Místo Katolická teologická fakulta. Online  

Jednání vedl Vojtěch Novotný 

Účastníci 
Vojtěch Novotný, Petra Oulíková, Marie Vymazalová, Benedikt Mohelník, Petr 

Štica, David Vopřada,  Luděk Knorr, David Bouma 

Omluveni  

Přizvaní  

Číslo jednací  UKKTF/245121/2021 

Zapsal(a) Pavlína Bílková 

Přílohy zápisu  

Další jednání  

 

1. Program 

ID Popis 

A0 Informace děkana a členů KD 

A1 Výroční zpráva o činnosti 

A2 Zprávy z oddělení (seznamovací kurz, brožura pro prváky, …) 

A3 Informace o rozpisu rozpočtu UK 

A4 Informace o nákupu výpočetní techniky 

A5 Informace plnění plánu oprav, nákupů a vyřazení 

A6 Informace o krocích změn ICT   

  

 

 

2. Kontrola zadaných úkolů 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

    

    

 

Legenda: S – splněno, P – probíhá, NT – nový termín, Z – zrušeno, H – pozastaven. 
 

3. Zápis obsahu jednání 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=245121&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002544083


 

STRANA 2 (CELKEM 3)  

ID Popis 

A0 Informace z RKR, záměr prodloužit mimořádný stav do 25.6., Informace z AS UK (Bouma), 

Nabídka kurzů CŽV jako volitelných i pro akreditované pregraduální SP, otázka odpovídající 

hodinové dotace 25hod/semestr (Mohelník), Info o plánovaných příjezdech zahraničních 

studentů, příprava informačních a propagačních materiálů v angličtině (Štica); na příští 

akademický rok sjednocení minimálního počtu zapsaných studentů na 5 pro otevření-výuku 

doporučených volitelných kurzů u všech SP (Oulíková) 

A1 Výzva k připomínkování výroční zprávy 

A2 Info o plánovaných programech a materiálech pro studenty prvních ročníků (Vymazalová) 

A3 14.5. schválilo MŠMT výši motivační složky pro všechny vysoké školy. Částka je ve výsledku o 

něco vyšší, než byl náš kvalifikovaný odhad, což má vliv na mírné zvýšení všech částek, které se 

propisují z peněz na vědu. 

  

Aktualizovaný rozpis schválen Kolegiem rektora bude a schvalován 31.5. Akademickým 

senátem UK.  

V roce 2021 naši fakultu čeká pokles o 4%.  O 8% je nižší příspěvek za studenty.  O procento se 

zvýšil příspěvek na podporu vědy a specifický výzkum. 

 

V rozpisu jsou detailní informace o indexech, které se používají k výpočtu jednotlivých částek 

(výuka, vědecká činnost …).  Dokument není přehledný, ale lze využít pro porovnání 

jednotlivých let vývoje příspěvku fakulty a porovnání s jinými fakultami. 

 

A4 

 

3.5. - 17.5. probíhala veřejná zakázka na nákup 15 notebooků (5 menších a 10 větších) s dalším 

příslušenstvím umožňujícím využití notebooku jako pracovní stanice (monitory, port 

replikátor, klávesnice, myš). 

Maximální cena, která vycházela z běžně dostupných e-shopů, byla 450 tis. Kč. Nejnižší cena 

(vítězná nabídka) 293. tis. Kč. Dodání bude během června. 

Od vedoucích kateder a ústavů, prosím požadavky do 21.6. , kteří pracovníci mají mít vyměněné 

zařízen í.  

A5 Na 1. Rozšířeném KD byla dána informace o sběru požadavků pro vytvoření plánu pořízení, 

oprav a vyřazení. Původní termín byl konec února. Požadavky jsme sbírali i bez ohledu na 

původní termín. 

Plán s doplněním termínu, kdy proběhla realizace je v příloze Avnovotny5. 

Během letních měsíců plánujeme pouze nezbytnou údržbu: 

- opravy a nátěr nábytku (zejména stolů), 

- úklid a praní koberců, 

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_4630.html


 

STRANA 3 (CELKEM 3)  

Malování a úprava povrchů přednáškových místností se vzhledem k minimálnímu využití 

nebude realizovat. 

A6 Informace o krocích ICT - Odečet kroků k Informaci k plánovaným změnám ICT, která byla 

předložená na 4. KD. 

 Platforma Google Workspace je zařízená pro doménu ktf.cuni.cz, testování bude 

probíhat v červnu, detailní informace v samostatném materiálu. 

 Zrealizovaná VZ na nákup notebooků, 

 Jsme zapojeni do VZ organizované rektorátem pro pořízení počítačů (notebooků) pro 

příští dva roky. Nemusíme se starat o veřejné zakázky na pořízení počítačů - budeme 

jen objednávat. 

  

 

 

4. Zadané úkoly 

Popis Stav Termín Odpovědnost 

Plán dovolených    

    

    

NU – nový úkol 
 
Zápis schválil dne: 14.7. 
 
Vojtěch Novotný – děkan, 

https://cunicz.sharepoint.com/sites/KD/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7b840fe736-4ac1-4236-b38a-d8b87df0a4bd%7d&action=edit

