
Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 6. února 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, M. Rokyta, J. Trlifaj, M. 
Vlach; k bodu 3. přizvána Ing. D. Lanková 
Z. Němeček, A. Líska 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 16. 1. 2013.   
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
 

a) Návrh na čestný doktorát UK prof. A. Joshimu projedná VR MFF 6. 2. 2012.   
 
b) Projekty SVV byly odeslány ve stejné struktuře jako posledně. Podle děkanova mínění by 

vedení fakulty mělo kontrolovat, zda se struktura doktorandů výrazně nemění, zda se 
nemají přeskupit finanční částky. V průběhu roku se na to zaměří. 

 
c) Úspěšnost GAČR: na MFF skoro 28 %. Letos budou vyhlášeny i sedmileté projekty na 

podporu excelence v základním výzkumu; standardní projekty budou ale jen tříleté. 
 

d) PRVOUK: OVZS připomíná pokyny pror. P. Volfa. Do 27. 2. má být schváleno dělení 
finančních prostředků, a to vedením fakulty i Akademickým senátem. Kolegium se 
dohodlo na dělení podle bodů z RIV, to bude i jeden z principů pro rozpočet na rok 2013.  

 
e) Seminář pro potenciální řešitele ERC projektů, konaný ve Vídni: za MFF byli 

koordinujícím Technologickým centrem AVČR k účasti vybráni RNDr. T. Mančal, Ph.D., 
(sekce F) a doc. M. Křivánek (sekce I).  

 
f) Horizont 2020: podle sdělení RUK hledá Evropská komise členy poradních skupin pro 

program Horizont 2020. Členové budou mít s velkou pravděpodobností možnost ovlivnit 
témata budoucích vyhlašovaných výzev. Zájemci o zapojení se přihlašují sami, na 
základě formuláře. Výzva je otevřena do 6. března 2013. Upřesnění z RUK:  ačkoliv se 
každý expert přihlašuje individuálně, RUK doporučuje, aby zaškrtl příslušnost k UK (tj. ve 
variantě „for an organization“). Dále RUK prosí o seznam těch expertů UK, kteří se k 6. 3. 
zaregistrují. 

 
g) 7.RP: projekty budou letos vypisovány naposledy,  OVZS pošle příslušný odkaz sekčním 

proděkanům.  
 

h) Úspěšnost v ERC grantech: 13 %. V ČR uspěl pouze prof. E. Feireisl. Děkan mu 
okamžitě mailem gratuloval. Významný úspěch prof. Feireisla odráží např.: 

http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-
/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv 

 
i) Coimbra group – inzerce na místo profesora v Jeně: obdržel prod. V. Baumruk.   
 
j) College de France: OVZS pošle sekčním proděkanům informaci o možnosti ucházet se 

jako pracoviště o pobyt vynikajícího zahraničního profesora například v rámci měsíčního 
kursu.   

 
k) Ceny UK 

i) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: z celkem tří návrhů podaných 
matematickou a informatickou sekcí doporučilo vedení fakulty předložit vědecké 
radě MFF návrh na ocenění knihy autorů Jaroslava Nešetřila a Patrice Ossony de 

http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv
http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv
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Mendez Sparsity (Springer Verlag, Berlin/New York 2012, 457str.). Návrh formálně 
podává právě VR.  

 
ii) Cena rektora za nejlepší publikace, učebnice a skripta roku Univerzity Karlovy 

v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních (její statut je na webu, viz: 
http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena ): děkan předložil panu 
rektorovi dva návrhy na udělení ceny, a to Tomáši Ciprovi za monografii Penze: 
kvantitativní přístup a autorskému kolektivu, který tvoří J. D. Tebbens, I. 
Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš a P. Tichý, za skriptum Analýza metod pro 
maticové výpočty. Obě publikace byly vydány v roce 2012, návrh byl kladně 
projednán v ediční komisi fakulty. 
 

iii) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že existuje nová univerzitní cena, 
Cena  Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Návrhy na ni lze podávat do konce 
února, statut viz: 

         http://www.cuni.cz/UK-4261.html 
Stalo se po kolegiu: podle pozdějšího sdělení RUK tato cena od letošního roku 
nahrazuje Cenu rektora za nejlepší publikace, učebnice a skripta roku Univerzity 
Karlovy v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních. RUK proto návrhy 
MFF na cenu sub ii) uznal jako nominace na tuto novou cenu. 
 

iv) Lhůty pro ceny uvedené sub i) a iii) - konec ledna resp. polovina února - jsou pro 
hodnocení publikací předchozího roku příliš časné; prod. J. Trlifaj tento názor sdělil 
pror. P. Volfovi a ten jej vybídl, aby podal vedení univerzity návrh na vhodný 
pozdější termín.  

 
l) Děkan vydal Směrnici děkana č. 2/2013, opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, 

výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm 

V době přípravy směrnice děkan písemně informoval pana rektora o jejích klíčových 
bodech. Vzhledem ke klíčové roli údajů z OBD pro přidělování finančních prostředků na 
vědeckou činnost fakulty má dodržování této směrnice zásadní význam. To je třeba 
zdůraznit zejména vedoucím pracovišť. Vedoucí pracoviště rozhodne, zda do OBD budou 
vkládat výsledky sami autoři, nebo zda k tomu bude určena jedna osoba na pracovišti. 
Zodpovědný za správnost je ovšem vždy autor. 

 
m) Návrh Směrnice děkana č. 3/2013, stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích 

zaměstnanců MFF: směrnice nahradí výnos z roku 2004, a tím uvede do souladu 
směrnici děkana s Opatřením rektora č. 18/2012, o evidenci výsledků aktivit vědy, 
výzkumu a inovací a další duševní činnosti. KD návrh schválilo. Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm 
 

n) Nečasovo centrum pro matematické modelování: dne 28. 1. t.r. se uskutečnilo jednání 
reprezentace MFF, MÚ AVČR a IÚ AVČR, které vyústilo v konečnou podobu smlouvy 
o založení sdružení. Prod. J. Trlifaj vyjádřil poděkování  prod. M. Rokytovi za výraznou 
pomoc při organizaci jednání.   

 
o) Příprava výroční zprávy MFF za rok 2012: návrh vzhledu dokumentu předloží prod. M. 

Vlach, rubriky zůstanou zachovány přibližně stejné jako v předchozích letech (drobné 
úpravy může navrhnout vedoucí OVZS, s ohledem na PRVOUK a UNCE).  

 
p) Dlouhodobý záměr MFF - jeho aktualizace na rok 2013 a zpráva o plnění za rok 2012: T. 

Pávková sbírá podklady od členů vedení fakulty. Příští rok by děkan rád využil technické 
možnosti aplikace pro sdílenou editaci takovýchto dokumentů.  

 
q) Dne 7. 2. t.r. proběhne zkouška funkčnosti systému Habilion.   

 
 
 
 

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena
http://www.cuni.cz/UK-4261.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm
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Děkan 
 
r) Kolegium schválilo stanovisko MFF k možnému přerušení členství ČR v SÚJV Dubna. 

Děkan je pošle Ing. R. Machovi, DrSc., předsedovi Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV 
Dubna.  

 
s) Habilitační řízení RNDr. M. Předoty, Ph.D.: RUK vrátil návrh VR MFF, protože habilitační 

komise provedla své hlasování elektronicky. Komise se musela sejít fyzicky a o návrhu 
tajně hlasovat, výsledek hlasování uvést do svého stanoviska a návrh znovu předložit 
Vědecké radě MFF. Komise své stanovisko odevzdala, návrh bude zařazen na program 
březnového zasedání VR. 

 
t) KD diskutovalo o možnostech mezioborové spolupráce oborů pěstovaných na MFF 

s obory lékařskými a biologickými. Vhodným místem pro nové aktivity by se mohl stát 
Kampus Albertov. Děkan MFF už tyto myšlenky probíral v debatě s děkanem 1.LF UK. 
Koncem března t.r. by se dal uspořádat jednodenní seminář na toto téma. Sestavuje se 
organizační výbor (MFF: za sekci M doc. D. Hlubinka, za sekci I dr. D. Hoksza, za sekci F 
prof. J. Plášek).  

 
u) Prod. M. Rokyta informoval, že prof. E. Süli plánuje přijet do Prahy v květnu t.r. a proslovit 

zde na matematickém kolokviu přednášku. Byla by to dobrá příležitost spojit jeho 
návštěvu s oficiálním zahájením činnosti Nečasova centra a předat prof. Sülimu 
jmenování hostujícím profesorem Univerzity Karlovy.   

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
 
a) Dne 29. 1. t.r. se uskutečnila porada o novele Stipendijního řádu UK zaměřená zejména 

na úpravu limitu stipendií. Jednání svolal kancléř UK, za MFF se zúčastnili děkan a prod. 
F. Chmelík. KD vzalo jejich informace o průběhu a závěrech porady na vědomí. 

 
b) Pravidla pro organizaci studia na MFF: fakulta tento vnitřní předpis postrádá. Do konce 

tohoto roku musí být hotový. Z: prod. P. Kolman.  
 
c) E-mail podepsaný Ing. Františkem Koreckým: děkan na mail odpověděl.  

 
d) Kolegium projednalo záležitosti spojené s připravovanými smlouvami mezi MFF a FIT 

ČVUT, MFF a FEL ČVUT. Požadavky FEL vyžadují další schůzku, zúčastní se jí děkan a 
studijní proděkani.  

 
e) Pohoštění komise při obhajobách doktorských prací: bude-li se obhajoba konat v jedné 

ze zasedacích místností budovy děkanátu, půjdou náklady na kávu, čaj  a nealko na vrub 
příslušné sekce MFF. 

 
f) RUK sdělil, že Nadace Dimitris N. Chorafas Foundation ze Švýcarska zaslala nabídku 

navrhnout nejlepší doktorské disertace. Navržené práce by měly být obhájené v období 
od 1. 1. do 31. 12. 2012 a doktorand nemá překročit hranici 30 let. Návrhy se týkají 
anglicky psaných disertací z přírodovědeckých a lékařských oborů, T: 31. 5. 2013. Je na 
úvaze sekčních proděkanů, zda nabídku šířit.   

 
g) Cestou RUK přišla nabídka italské vysoké školy University for Foreigners of Siena, která 

má zájem o spolupráci na projektu v rámci Erasmus Mundus Akce 2 nebo 3. Dostali pro 
informaci sekční proděkani, podle prod. O. Čepka se věc týkala humanitních oborů.  
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Prod. P. Kolman 
 
h) Žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika o nový 

studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika: je 
v jednání na RUK. 

 
i) Proběhla schůzka s proděkanem PřF UK doc. P. Folkem o zamýšleném novém 

společném oboru Bioinformatika. Zástupci MFF jsou dr. O. Pangrác a dr. D. Hoksza. 
 
j) Žebříček vysokých škol nabízejících výuku informatiky, který sestavuje deník 

Hospodářské noviny (HN): noviny otiskly výsledek s titulkem Matematicko-fyzikální 
fakulta: stabilní vítěz. Děkan informoval o iniciativě ohledně hodnocení vědeckých 
výstupů posuzovaných škol. Pořadí fakult z hlediska vědecké produkce se totiž nejeví 
jako správné, děkan FEL ČVUT připravuje vlastní příspěvek do novin. Redaktorka HN má 
zájem získat příhodný model pro hodnocení vědecké práce v informatických oborech. Ke 
konzultaci jsou ochotni děkan a prod. P. Kolman.  

 
k) Prod. M. Rokyta doporučil, aby pracovní verze dokumentů byly jako takové výrazně 

označeny. Předejde se situaci, kdy si studentka našla na webu informaci k přijímacím 
zkouškám, v neplatné verzi.   

 
l) MFF podala na MŠMT projekt Podpora zahraničních studentů informatiky na MFF UK (na 

období 2013-2018).  
 
m) Výuka studia informatiky v angličtině a její propagace 

i) Prod. P. Kolman informoval o článku do krajanských časopisů, jednání se zástupci 
škol v Praze, kde běží výuka v AJ, o překladu informací do čínštiny a dalších 
aktivitách.  

 
ii) Jedna z oslovených pražských škol vyučujících v angličtině reagovala sdělením, že 

nabídka MFF je zajímavá a žáci s ní budou seznámeni.  
 

iii) Kolegium vzalo na vědomí informaci o jednání s KaM UK kvůli ubytování 
zahraničních studentů. Cena je oproti ceně za ubytování českých studentů 
dvojnásobná, servis je o něco lepší. Prod. M. Vlach zatím nezávazně rezervoval 
20 lůžek, do června musí počet upřesnit. Další možností je zvýšit školné a z něj 
pak hradit ubytování zahraničních studentů – samoplátců. Postup bude předmětem 
dalšího jednání.  

 
iv) Prod. P. Kolman zjistí, zda a jaké veletrhy vzdělávání/vysokých škol jsou pořádány 

ve Velké Británii.  
 

n) Akreditace a programy joint degree: prod. F. Chmelík sdělil adresu, kde jsou příslušné 
dokumenty UK, viz: 

  http://www.cuni.cz/UK-3226.html 
 

o) Nabídka společnosti European Leadership & Academic Institute (ELAI), která se zabývá 
přípravou a realizací projektů na podporu vzdělávání v České republice, uspořádat 
seminář pro studenty MFF, s cílem zprostředkovat studentům zkušenosti absolventů 
prestižních zahraničních univerzit.  
Prod. P. Kolman navrhl uspořádat besedu o výjezdech v rámci programu Erasmus.  

         
Děkan 

 
p) Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech (SVOČ): 

děkan obdržel dopis předsedy České matematické společnosti o úspěších studentů MFF 
v loňském ročníku soutěže a současně žádost o podporu ročníku 2013. Děkan osobním 
dopisem poděkoval pracovníkům MFF, kteří pracovali v odborných porotách závěrečného 
kola SVOČ 2012; chce se osobně setkat s úspěšnými účastníky loňské soutěže z řad 
studentů MFF a dále přislíbit součinnost vedení fakulty při pořádání letošního ročníku 

http://www.cuni.cz/UK-3226.html
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(Z: prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek). Setkání se studenty zorganizuje prod. M. Rokyta, 
k účasti budou pozvaní všichni členové KD.  

 
q) Zdravotní péče - dotaz na zařízení ve Spálené ulici: tajemník ověřil, že od ledna 2009 se 

Studentský zdravotní ústav Praha stal Městskou poliklinikou Praha. Zdravotní ústav měl 
v minulosti s Univerzitou Karlovou uzavřenou smlouvu o výkonu zdravotní péče pro 
studenty UK. Legislativní změny v lékařské péči v tom smyslu, že každý občan má volbu 
svého praktického lékaře, vedly k ukončení smlouvy. Podle prod. M. Rokyty je problém 
v tom, že občan si může vybrat jen jednoho lékaře. Děkan doporučil zjistit, jak řešit situaci 
mimopražských a zahraničních (např. slovenských) studentů.  

 
r) Prod. M. Rokyta zmínil otázku uvolňování/odvolávání členů komisí pro státní závěrečné  

zkoušky nebo komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací. 
Předpisy žádný postup nezmiňují, uvádějí pouze způsob, jak se členem komise stát. 
Prod. V. Baumruk doporučil navrhnout do vnitřního předpisu fakulty pravidlo, že členy 
těchto komisí jmenuje a odvolává děkan.  

 
s) Na dotaz prod. M. Rokyty ohledně tzv. expertů MŠMT v komisích pro státní závěrečné 

zkoušky uvedl prod. F. Chmelík, že podle nyní platných předpisů (čl. 7 Studijního a 
zkušebního řádu UK) je stále právem MŠMT takové členy jmenovat.  

 
t) Navrhování stipendií v SIS: prod. M. Rokyta elektronický mechanismus vyzkoušel a 

shledal jako dobrý; drobné otázky poslal dr. P. Zakouřilovi. Po otestování systému 
„naostro“ zřejmě nebude stát nic v cestě, aby bylo elektronické navrhování stipendií v SIS 
zavedeno na fakultě jako jediný způsob.  

 
u) Fakultní studentské granty: prod. O. Čepek tlumočil názor kolegia informatické sekce, že 

termín vypisování grantů k 15. 11. není šikovný pro studenty informatiky, protože ti by 
mohli pracovat na vědeckých projektech v období letních prázdnin. Děkan požádal prod. 
F. Chmelíka, aby zjistil možnosti úprav dosavadních pravidel tak, aby granty mohly být 
vypisovány ve dvou termínech ročně.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Ing. D. Lanková v zastoupení tajemníka fakulty 
 
a) Příprava rozpočtu fakulty 2013: ve středu 23. 1. t.r. se uskutečnila schůzka členů vedení 

fakulty a vedoucí hospodářského oddělení. Prod. Z. Němeček kolegy seznámil se 
zásadami pro tvorbu rozpočtu, jak je aplikovalo minulé vedení fakulty. Děkan uvažuje 
o stanovení takových principů, které by nečinily granty se standardní 20% režií 
potenciálně nevýhodné pro sekce či pracoviště.   

 
b) KD vzalo na vědomí informace o tvorbě a  čerpání sociálního fondu za rok 2012: 

stav ke dni 1. 1. 2012    
                                 

8.698 tis. Kč 

tvorba fondu 4.213 tis. Kč  
 (+ 1.264 nedaňově) 

čerpání na penzijní připojištění    -  4.408 tis. Kč   
(čerpá 374 zaměstnanců) 

čerpání na soukromé pojištění                  -    206 tis.Kč    
(čerpá 18 zaměstnanců) 

příspěvky na úroky z úvěrů na bydlení     -   314 tis. Kč   
(čerpá 29 zaměstnanců) 

zůstatek ke dni 31. 12. 2012                           9.247 tis.Kč  
 

c) Žádost České televize o poskytnutí prostor v lokalitě Karlov k natáčení seriálu detektivek 
(2 natáčecí dny v měsících červnu a červenci 2013 a 10 dnů v první polovině roku 2014, 
směrováno na víkendy). Správa budov MFF zajistí dozor, který ČT zaplatí. Kolegium 
souhlasilo jak s pronájmem, tak s cenou 10000,- Kč za jeden filmovací den.   
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d) Koleje a menzy UK v Praze nabízejí  dvě nemovitosti (koleje) v Brandýse nad Labem. 
Obě budovy jsou nyní mimo provoz a v  případě dalšího použití je u obou nutná rozsáhlá 
rekonstrukce. KD se shodlo v názoru nabídku nevyužít.  

 
e) Koleje a menzy UK v Praze uvažují odprodat pozemek ve Staré Boleslavi, ředitel předtím 

učinil dotaz, zda není mezi fakultami UK zájem o využití pozemku. KD se shodlo v názoru 
nabídku nevyužít.  

 
f) Kolegium souhlasilo, aby na příští schůzi dne 20. 2. t.r. byl přizván vedoucí správy budov 

Ing. Miloš Novák, a to k prodiskutování návrhu oprav a stavebních akcí na rok 2013.   
 

g) Kolegium veřejným hlasováním schválilo nechat provést vnitřní audit OVVP za poslední 
dva kalendářní roky.  

 
h) Kalkulace nákladů na přestavbu posluchárny M4 pro účely Oddělení mediální 

komunikace se kolegiu jevila jako příliš vysoká, a proto děkan požádal, aby tajemník a 
prod. Z. Němeček podrobili nabízené ceny kritickému přezkoumání.  

 
i) Bludné balvany: kolegium schválilo žádost RNDr. J. Grygara, CSc., představitele 

Českého klubu skeptiků Sisyfos, o bezplatné zapůjčení posluchárny F1 pro slavnostní 
předávání Bludných balvanů Sisyfa za rok 2012. Akce se uskuteční koncem března t.r., 
více viz: www.sisyfos.cz . MFF zapůjčuje Strouhalovskou posluchárnu pro tyto účely již 
tradičně.  

 
j) KD vzalo na vědomí informaci Ing. D. Lankové, že dne 1. 1. 2013 vstoupil v platnost  

zákon č. 501/2012 Sb., kterým se částečně upravují postupy při financování veřejných 
vysokých škol ze státního rozpočtu. Veřejná vysoká škola musí mít u České národní 
banky zřízen účet k účtu státní pokladny, na který se s účinností od 1. 1. 2013 a bez 
výjimky musejí od 1. 4. 2013 přijímat prostředky státního rozpočtu a státních fondů 
i prostředky evropských fondů. Dosud není stanovena metodika MF ČR pro nakládání 
s prostředky tohoto účtu. Zřízení účtu bude mít negativní vliv na peněžní toky fakulty a na 
výši připsaných úroků, protože se zdroje budou čerpat do mínusu. 

 
k) KD vzalo na vědomí informaci Ing. D. Lankové, že během zahraniční služební cesty ve 

Francii byla odcizena SPZ z fakultního automobilu. Číslo  se shodovalo s letopočtem 
založení Univerzity Karlovy.  

 
l) KD souhlasilo s bezplatným zapůjčením refektáře na slavnostní vyhlášení výsledků 

soutěže Náboj dne 12. dubna 2013 odpoledne (13 – 15 hod.). Rovněž souhlasilo 
bezplatně půjčit refektář na hodinovou plenární přednášku, pořádanou po Náboji v rámci 
mzn. semináře. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Pavilon v Troji - prod. O. Čepek poslal požadavky informatické sekce. Děkan navrhl 
ustavit pracovní skupinu pod vedením prod. Z. Němečka, která naformuluje požadavky 
investičního záměru. Skupinu by tvořili zástupci sekcí a AS MFF.  

 
b) Fakultní web a jeho „facelift“: děkan jednal s vedoucím odd. PSíK o možnosti brigádnické 

výpomoci. 
 

c) Kampus Albertov: děkan informoval kolegium o druhé schůzi Monitorovacího výboru, 
které se zúčastnil 29. 1. 2013. Podklady k jednání zaslané rektorátem UK jsou členům 
KD k dispozici v neveřejném úložišti dokumentů. KD bez námitek akceptovalo, že do tzv. 
strategické komise děkan navrhl proděkana pro rozvoj a že si současně s tím vyhradil 
právo zastoupení MFF ve výboru změnit, pokud by byl proděkan pro rozvoj pracovně 
příliš zatížen jinými úkoly.  

 

http://www.sisyfos.cz/
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d) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: schůzka za účasti prof. V. Matolína, děkana MFF, 
kvestora UK, kancléře UK a ředitele CPPT Ing. J. M. Fuchse se uskutečnila 22. 1. t.r. 
RUK navrhne interní písemnou dohodu o rozdělení případného zisku z případných 
licencí. 

 
e) Parkování aut na Karlově: děkan se seznámil s podnětem RNDr. J. Stráského na zrušení 

modré zóny a vyhrazení poloviny ulice mezi budovami Ke Karlovu 3 a 5 pro parkování 
aut zaměstnanců; dále na zajištění rezervace jednoho parkovacího místa pro  krátkodobé 
zastavení aut fakultních dodavatelů nebo kurýrní služby. Vedení MFF se pokusí jednat 
s MČ Praha 2 o možnosti zrušit tzv. modrou zónu (v areálu nejsou rezidenti) a nahradit ji 
veřejným placeným parkovištěm s jedním vyhrazeným místem se zákazem stání, jako 
možným přijatelným kompromisem.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan obdržel dopis od představitelů odborové organizace na MFF vztahující se ke strategii 
úpravy pracovně-právních vztahů na MFF. Projedná jej osobně, po svém návratu ze zahraničí 
ve druhé polovině února t.r. Znění dopisu obdrželi všichni členové KD pro informaci.   

 
 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Dne 22. 1. 2013 děkan ustavil Pracovní skupinu pro partnerství s firmami. Předsedou 

jmenoval Mgr. Martina Děckého. Celé složení Skupiny je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm 

        Skupina se prvně sešla 22. 1. 2013. 
 

b) Kvůli dotazům,  zejména ze strany SKAS, na aplikaci  Google Apps zorganizoval prod. M. 
Vlach schůzku na 5. 2. t.r.  

 
c) Znak MFF (ochranná známka): MFF se pravděpodobně v budoucnu nevyhne jednotnému 

stylu UK a bez ohledu na registrovanou ochrannou známku bude muset svůj znak 
změnit.  

 
Děkan 
 
d) Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze: návrhy lze předkládat do 28. února t.r. 

Statut ceny je na webu: 
http://www.cuni.cz/UK-2771.html 

Kolegium doporučilo podat návrh na ocenění pracovníků ÚČJF za propagaci MFF a UK 
v souvislosti s oslavami 20. výročí spolupráce s CERN. Z: prod. V. Baumruk.  

 
e) Ples MFF: 5. 2. t.r. proběhlo jednání děkana s náčelníkem spolku Matfyzák, prod. M. 

Vlachem a vedoucí OVVP.  
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Pan rektor navštíví MFF ve středu 27. února t.r. ve 13:00 hod. Setkání se uskuteční 
v malé zasedací místnosti vedle refektáře na MS. Zúčastní se pokud možno všichni 
členové vedení fakulty.  

 
b) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 20. února 2013 od 9.00 hodin.  

 
Zasedání skončilo ve 14:10 hodin. 
 
Zapsala: T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm
http://www.cuni.cz/UK-2771.html

