
Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 20. února 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
přizváni Ing. M. Novák (k bodu 4.a) a Mgr. T. Jančák (k bodu 5.a) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 6. 2. 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) VR MFF dne 6. 2. 2013 jednomyslně doporučila návrh na udělení čestného doktorátu UK 

prof. A. Joshimu. Návrh vybavený v souladu s požadavky RUK, viz: 
http://www.cuni.cz/CUNI-112.html  
bude odeslán na RUK cestou OVZS, po schválení zápisu z jednání VR MFF. Schůze 
kolegia rektora, na jejíž program by mohl být návrh zařazený, je plánovaná na 18. 3. 
2013.  

 
b) Finanční bonus za významné granty 2012 a Soutěž monografií 2013 

Udělování finančního bonusu se řídí Zásadami uvedenými v Opatření rektora č. 2/2012, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3944.html 
OVZS připravilo podklady, sekční proděkani dostanou seznam grantů.  
 
Soutěž monografií se řídí Opatřením rektora č. 3/2011, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3695.html 
Na MFF administruje rovněž OVZS. Návrhy ze sekcí jsou následující: 
• Sekce M:  

Jan Krajíček: Forcing with random variables and proof complexity, London 
Mathematical Society Lecture Note Series, No.382, Cambridge University Press, 
(2011), 264pp. ISBN-13: 9780521154338. 

• Sekce I:  
Picado, J. – Pultr, A.: Frames and Locales (Topology without points), Springer, 417s., 
2011. 

MFF navrhne celkem tři monografie; třetí návrh, za fyzikální sekci, doplněný stručným 
zdůvodněním jeho vědecké excelence a recenzemi (jsou-li dosažitelné), pošle prod. V. 
Baumruk na OVZS do 25. 2. 2013.   

 
c) Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze: děkan navrhuje ocenit kolektiv 

pracovníků ÚČJF podílejících se na experimentu ATLAS v CERN, v čele s doc. RNDr. 
Rupertem Leitnerem, DrSc. KD se s návrhem ztotožnilo, návrh vypraví na RUK 
sekretariát děkana.  

 
d) Nominace expertů do pracovních komisí projektů Horizont 2020: přihlášení musejí 

provést sami kandidáti on-line do 6. 3. 2013, procedura je popsána mj. v minulém zápise 
z KD. Zatím se přihlásil doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (KSI). Prod. J. Trlifaj dále 
informoval, že v rámci projektů Horizont 2020 půjde o zhruba 70 mld Eur ročně, výsledky 
podporovaných projektů budou zveřejňovány výhradně formou open access publishing 
(gold resp. green), a proto budou projekty zahrnovat netriviální publikační náklady.  

 
e) Prod. J. Trlifaj doporučil využít možností 7.RP, byť program letos dobíhá. Sekční 

proděkani obdrželi včera instrukce od OVZS.  
 

http://www.cuni.cz/CUNI-112.html
http://www.cuni.cz/UK-3944.html
http://www.cuni.cz/UK-3944.html
http://www.cuni.cz/UK-3695.html
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f) College de France: prod. J. Trlifaj konstatoval, že na MFF zatím nevznikl žádný návrh na 
přijetí, ačkoliv i krátký pobyt některé z vynikajících vědeckých osobností – jsou mezi nimi 
nositelé Fieldsovy medaile - by byl pro MFF velmi přínosný. Termín pro podání návrhů na 
RUK vyprší 22. 2. 2013.   

 
g) Projekty FRVŠ řešené na MFF byly úspěšně obhájeny dne 18. 2. 2013. Šlo o celkem tři 

projekty, 2 fyzikální a 1 matematický.   
 

h) Systém Habilion: nedávná zkouška byla velmi neúspěšná, což má za následek další 
prodlevu v jeho nasazení. Další testování proběhne 28. 2. 2013.  

 
i) Pozvánka na veřejné slyšení Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy? dne 

20. 2. 2013 v Senátu ČR: za MFF se zúčastní předseda AS doc. J. Dolejší.  
 
j) Nečasovo centrum pro matematické modelování: pror. P. Volf vzal bez námitek na 

vědomí konečnou verzi návrhu na vytvoření centra. Smlouvu podepíší děkan MFF, ředitel 
MÚ AV ČR, v.v.i., a ředitel ÚI AV ČR, v.v.i. Smlouvu schválila dne 19. 2.  t.r. Akademická 
rada AV ČR. Děkan se smlouvou seznámí VR a AS fakulty.  

 
k) Pozvánka pror. S. Štecha na seminář týkající se využití analytických nástrojů 

přidružených k mezinárodní bibliografické databázi SciVerse Scopus, určený 
akademickým a administrativním pracovníkům UK: akce se bude konat ve spolupráci 
s firmou Elsevier dne 5. 3. 2013 v Zelené posluchárně na RUK. Registrace účastníků 
probíhá do 27. 2. 2013, prod. J. Trlifaj pozvánku předal do knihovny Mgr. J. Kučovi.  

 
l) Tajné hlasování habilitační nebo hodnotící komise: prod. O. Čepek informoval KD 

o diskusi v informatické sekci, která velmi doporučovala aplikovat elektronický způsob. Je 
to způsob moderní, výhodný zejména v situacích, kdy jsou členové komise z různých 
míst v republice, a např. Vysoká škola chemicko-technologická jej používá. Existuje 
komerční software, který takové hlasování umožňuje při dodržení tajného charakteru 
hlasování. Děkan citoval z dopisu pror. I. Jakubce „… Dle § 72 odst. 8 zákona 
č. 111/1998 Sb. se habilitační komise tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč 
má být jmenován docentem. Dále Čl. 3 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem UK v Praze ze dne 28. dubna 2006 uvádí: Habilitační komise je 
způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové. Usnesení habilitační komise 
je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. Z výše 
uvedených předpisů vyplývá, že není možné, aby habilitační komise hlasovala 
elektronicky, aniž by fyzicky nezasedla. ...“. Stanovisko pana prorektora musí být 
respektováno. Kolegium doporučilo dát vedení UK podnět k takové změně vnitřních 
předpisů, aby elektronický systém hlasování  povolovaly; systém by pak mohl být 
implementován v rámci Habilion. Z: prod. J. Trlifaj. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) KD vzalo na vědomí informaci, že technické záležitosti související s novou koncepcí  

zápisu předmětů do paralelek v SIS budou projednány se   zástupci SKAS. Poté je prod. 
F. Chmelík přednese kolegiu děkana.  

 
b) Smlouvy MFF s vybranými fakultami ČVUT umožňující vzájemný zápis předmětů: 

smlouva s FIT ČVUT je předložena kolegiu děkana FIT konaném 20. 2. 2013. FEL ČVUT 
reagovala alternativním návrhem, což znamená nové posouzení ze strany MFF a 
projednání na úrovni děkanů a studijních proděkanů. Zábrany pro přijetí alternativního 
návrhu spočívají v technickém řešení. Další jednání probíhají.  

 
c) KD vzalo na vědomí, že ve spolupráci se studijním oddělením a prod. P. Kolmanem jsou 

zajištěny přijímací zkoušky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia,  
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řádné i náhradní termíny, harmonogram a personální zabezpečení. Prod. F. Chmelík 
rozdal členům kolegia po výtisku instrukcí.  

 
d) Prod. P. Kolman sdělil, že letos budou přijímací testy opravovány výhradně elektronicky, 

a proto by bylo užitečné zakoupit ještě jednu licenci k tomu používaného softwaru. Mohly 
by tak současně pracovat dvě na sobě nezávislé opravovací skupiny. Licence stojí 20 tis. 
Kč. Kolegium doporučilo vystačit s jednou licencí a kontrolní opravu provést po prvním 
opravení. 

 
e) Prod. F. Chmelík seznámil s mailem, v němž prof. J. Pokorný upozornil, jak je v budově 

na MS z prostorových důvodů obtížné uspořádat státní závěrečné zkoušky 
magisterského studia v termínu daném harmonogramem školního roku 2012/2013. 
Problém by odstranilo posunutí termínu státních zkoušek o týden či dva. Prod. M. Rokyta 
uvedl, že takové opatření by uvítala i matematická sekce. Kolegium pověřilo prod. F. 
Chmelíka podrobnější analýzou harmonogramu příštího akademického roku do příštího 
zasedání. Letošní státní zkoušky musejí proběhnout beze změny, podle původního 
časového plánu.  

 
f) KD vzalo na vědomí informaci o návštěvě prof. PhDr. M. Miovského, Ph.D., proděkana 

pro nelékařské studijní programy na 1.LF UK, na studijním oddělení MFF. Setkání se 
uskutečnilo 13. 2. 2013.   

 
g) Prof. V. Beneš se zúčastní zasedání Vědecké rady UK dne 28. 2. 2013. VR UK bude 

projednávat žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu 
Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční 
matematika.   

 
h) Prod. M. Vlach připravuje návrh statutu „fakultní školy“. Zájem o status fakultní školy má 

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. 
 

i) Prod. P. Kolman uvedl aktuální počet přihlášek do anglicky vyučovaných studijních 
programů: celkem 35, z toho Bc: 13 (studijní program Informatika, obor Obecná 
informatika), NavMgr.: 5 (studijní program Informatika) a 17 (studijní program 
Matematika). V navazujícím magisterském studiu to je tedy celkem 22 přihlášek, ale 
z toho si 6 uchazečů podalo přihlášku na více studijních programů resp. oborů.  
 

j) Přijímání studentů z Malajsie komplikuje skutečnost, že tito uchazeči dostávají 
dokumenty o výsledku dosaženého vzdělání teprve v srpnu; vyřízení víza či povolení 
k pobytu může ze zákona trvat až 60 dní.  

 
k) Přihlášky ke studiu: byla provedena operativní změna v SIS, aby bylo naprosto zřejmé, 

do jakého studia se uchazeč hlásí, zda do studia v jazyce českém, nebo anglickém.  
 

l) Konference ACM SPAA 2014: na dotaz prod. P. Kolmana, zda by konference nemohla 
dostat vyšší než 50% slevu za půjčení malostranských prostor, kolegium odpovědělo 
záporně.  

 
Děkan  
m) Během svého pracovního pobytu v Mexiku předal děkan velvyslanci ČR v Mexiku 

materiály o možnosti studia Informatiky v angličtině na MFF v Praze. Získal kontakt na 
ředitelku školy v řetězci soukromých mexických škol, jednání budou pokračovat za účasti 
prod. P. Kolmana.  

 
n) Pravidla pro organizaci studia – absence vnitřního předpisu MFF: vydání dokumentu je 

jedním z bodů Aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2013. Poslední stopa 
po návrhu předpisu byla nalezena v roce 2008, kdy jej nedoporučila ke schválení 
univerzitním senátem legislativní komise AS UK. Její předseda měl kontaktovat MFF.  
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o) Zadávání stipendií v SIS: sekretářkám a tajemníkům pracovišť byl operativně nastaven 
přístup. Prod. O. Čepek systém vyzkoušel, ale neviděl informaci o zdrojích stipendia; to je 
potřeba dořešit. Podrobný návod na zadávání stipendií do SIS je na adrese: 

  www.mff.cuni.cz/sis/faq/stip.htm . 
 

p) Přípis Bc. Karla Koláře týkající se možných europlateb ze zahraničí (poplatky za přijímací 
řízení, FYKOSí Fyziklání apod.): vyřešeno – UK má účet v EUR. 

 
q) Další žebříček škol nabízejících studium informatiky, viz: 

http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-
studium-informatiky 

 
Související článek:  
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-
maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C 

 
r) Mezinárodní virtuální studentská konference Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší 

společnosti: děkan obdržel mail od doc. M. Mečára, prorektora pro vědu a výzkum 
soukromé vysoké školy Evropský polytechnický institut, s.r.o., obsahující informaci 
o 6. ročníku konference. Příjem příspěvků končí 20. 3. 2013. Mail dostanou studijní 
proděkani.  

 
s) SVOČ. Prod. M. Rokyta se sešel se zástupcem JČMF dr. J. Rákosníkem a s předsedou 

ČMS prof. B. Maslowskim na jednání o podpoře MFF UK soutěži SVOČ s tím, že výši 
podpory z matematické případně informatické sekce upřesní po jednání KD. Současně 
také konstatovali, že bude potřeba obměnit členy koordinační rady a zhotovit dodatek ke 
smlouvě s JČMF, který bude specifikovat výši finanční podpory. Prod. M. Rokyta požádal 
tajemníka fakulty o vyhotovení příslušného dodatku. Sekční proděkani M. Rokyta resp. O. 
Čepek deklarovali ochotu podpořit v r. 2013 soutěž částkou 30 tis. resp. 10 tis. Prod. M. 
Vlach upozornil, že MFF hradila také část nákladů SVOČ z prostředků OVVP. Děkan 
upřesnil, že to byly částky kryjící některé náklady účastníků soutěže z MFF, zatímco 
zmíněné příspěvky ze sekcí jsou příspěvky na samotnou organizaci soutěže SVOČ.    

 
t) Prod. O. Čepek se dotázal, nakolik je nutná nostrifikace studia u zahraničních studentů, 

o které má pracoviště MFF zájem (nestačilo by stanovisko předsedy komise pro státní 
závěrečné zkoušky?).  Prod. F. Chmelík uvedl, že aktuální požadavek na případnou 
nostrifikaci  je vyznačen v podmínkách přijímacího řízení pro každý studijní obor zvlášť. 
Nostrifikace se nepožaduje v případě uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání 
v zemích, s nimiž má ČR uzavřenu dohodu o vzájemném uznávání  dokladů 
o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů. Prod. F. Chmelík 
získá v co nejkratší době další informace k této problematice. Viz dále: 
 http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani 

         Univerzitní předpis viz: 
       http://www.cuni.cz/UK-109.html 
 

 
3. PROPAGACE 
 

a) Festival Fantazie: skutečnost, že akce se zúčastní MFF, vyvolala mezi fanoušky velkou 
odezvu na sociálních sítích.   

 
b) Malostranské IT setkání proběhlo, byly nastíněny teze připravovaného programu 

spolupráce s firmami. Příští týden se uskuteční jednání s firmou Preciosa (stalo se po 
KD: jednání proběhlo 28. 2. 2013 za účasti zástupců firmy Preciosa a zástupců vedení 
MFF UK. Došlo k předběžné dohodě nad možnostmi vyhlášení studentských grantů 
s tematikou zahrnující všechny sekce).  

 
c) MFF UK FotoFest 2013: svou účast v porotě přislíbil prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský 

(mj. v r. 2007 prohlášený Osobností české fotografie za dlouhodobý přínos tomuto oboru, 
dále držitel titul Qualified  European Photographer). 

http://www.mff.cuni.cz/sis/faq/stip.htm
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-studium-informatiky
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-studium-informatiky
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
http://www.cuni.cz/UK-109.html
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d) ČT nabídla podíl na podání soutěžního projektu do Eurovisions, zaměřeného na děti od 8 

do 12 let, celkem 30 pětiminutových dílů. Ze strany MFF UK se na přípravě návrhu po 
odborné stránce podílí doc. J. Dolejší, doc. Z. Drozd a dr. M. Vlach. Projekt je nutno 
odevzdat ve velmi šibeničním termínu do konce února.  

 
e) Oddělení mediální komunikace jedná se zástupci sdružení Khanova škola 

(http://khanovaskola.cz/) o spolupráci na překladech doprovodných textů k výukovým 
videím do českého jazyka; prod. M. Rokyta upřesnil, že souhlas s prací na překladu je 
podmíněn tím, že pořad nesmí obsahovat odborné chyby. 

 
f) Je připravován (zatím ve stádiu vizí) projekt "Matfyz.cz" v české a anglické mutaci. Portál 

by byl určen pro propagační aktivity MFF UK, spolek absolventů, propagační archiv, Wiki 
Matfyz a další aktivity (např. e-shop). 

 
g) Tempus: V jednání je příprava projektu v rámci programu TEMPUS ve spolupráci s IPC 

UK, za OVVP připravuje podklady dr. K. Šolcová-Houžvičková). Návrh projektu bude 
zaměřen na spolupráci ČR, Německa, Rumunska a Ukrajiny v aktivitách jako je kariérní 
poradenství apod. 

 
h) Výroční zpráva MFF za rok 2012: KD schválilo barevné zpestření dokumentu. Vloni stál 

výtisk výroční zprávy 41,- Kč, letos by přišel na 90,- Kč (náklad 130 ks).  
 

i) Na obou odděleních propagace probíhá příprava rozpočtu propagačních aktivit pro rok 
2013. 

 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium probralo stavební akce a opravy navržené k zařazení do plánu na rok 2013, jak 

je předem rozeslal tajemník fakulty. Jednání byl přítomen vedoucí správy budov Ing. M. 
Novák. Definitivní plán akcí vznikne teprve se znalostí objemu rozpočtových prostředků. 
Prod. P. Kolman doporučil v souvislosti s plánovanou opravou střešní krytiny budovy 
MFF na Malostranském nám. znovu otevřít otázku možné půdní vestavby.  

 
b) Příprava závěrky hospodaření MFF za rok 2012: zpracované podklady obdržel děkan 

a ekonomická komise akademického senátu. Po projednání v ekonomické komisi AS za 
účasti tajemníka a vedoucí hospodářského oddělení budou podklady postoupeny 
děkanovi a předsedovi AS k projednání a schválení senátem dne 7. 3. 2013.   

 
c) KD akceptovalo vydání dislokačního příkazu děkana, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz02.htm 
 

d) Kolegium potvrdilo své rozhodnutí hradit za zaměstnance MFF bankovní poplatky ve výši 
3,- Kč za převádění vybraných bezhotovostních plateb. 

 
e) Kolegium schválilo uzavření smlouvy o propagaci s VŠSK finanční částkou ve výši 150 

tis. Kč. 
 
f) Finanční vyrovnání za vzájemnou výuku mezi MFF a FSV za ZS 2012/2013 znamená 

přínos do rozpočtu matematické sekce (zhruba 448 tis. Kč).  
 
g) Koncertní křídlo: ani posudek druhého nabízeného nástroje nevyzněl příznivě, KD proto 

nabídku odložilo. Cena dalších tří nástrojů, nabízených tentokrát posuzovatelem, 
převyšuje 250 tis. Kč. Prod. M. Rokyta se pokusí najít nové experty na jejich posouzení.  

 
h) Vstup do budov a na pracoviště - čipy ve formě přívěsku místo karty: KD se k návrhu 

vrátilo a přívěskové čipy schválilo. Budou pouze pro zaměstnance, a to pro ty, kteří 
nejsou současně studenty. Mechanismus jejich rozdělování na pracovišti záleží na 

http://khanovaskola.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz02.htm
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vedoucím pracoviště. Jednorázový poplatek za pořízení čipu půjde na vrub centra, 
v případě ztráty si zhotovení duplikátu uhradí zaměstnanec.  

 
i) Podnět Bc. K. Koláře týkající se vydávání stvrzenek za tisk v počítačových laboratořích 

(labech): tajemník předložil návrh řešení v podobě kopírovacího automatu. Automat je 
multifunkční (tisk, kopírování, scanování i z USB), lze zadat různé formuláře apod. Dá se 
vybavit funkcí na vydávání účtenek. Standardně je nastavena cena 2,- Kč za tisk 
černobílé kopie a 10,- Kč za kopii barevnou. Automat je ve vlastnictví dodavatelské firmy, 
která zajišťuje provoz, servis, materiál, pojištění atd. Fakulta by poskytla prostor a 
zásuvku na 220 V s 10A jističem a fakturovala by čtvrtletně nájem a spotřebovanou 
elektrickou energii.  
Kolegium souhlasilo s umístěním automatu do frekventovaných vestibulů budov, po 
jednom ve všech areálech MFF. Konkrétní podmínky smlouvy s majitelem zařízení 
projedná tajemník fakulty.  
 

j) Cestovní pojištění a pojištění majetku MFF: výběrová řízení jsou připravena, časově 
oddělena jedním týdnem. Komise bude pracovat ve složení: tajemník fakulty, Ing. D. 
Lanková, JUDr. M. Semíková, prod. V. Baumruk a člen ekonomické komise AS MFF.  

 
k) Nájemce bufetu na Karlově uhradil malou část svého dluhu.   
 
l) Kvestor UK svolal na RUK schůzku tajemníků fakult. Hlavním tématem bude revize  

vnitřního mzdového předpisu UK. Současná mzdová tabulka platí od r. 2007.  
 
Děkan 
m) Pror. P. Volf oznámil předpokládanou souhrnnou výši finančních prostředků pro PRVOUK 

v roce 2013. Návrh rozdělení institucionální podpory na jednotlivé programy a části 
programu PRVOUK uskutečňované na MFF včetně přehledu investic, které fakulta 
plánuje v tomto roce pořídit, připraví podle podkladů sekčních proděkanů děkan.  

 
n) Principy pro sestavení rozpočtu MFF na rok 2013: děkan navrhl změny oproti minulým 

rokům (změna relativního poměru mezi odvodem z mezd a odvodem z užívaných prostor 
zvýšením „ceny“ za čtvereční metr užívaných prostor). Kolegium debatu neuzavřelo, 
stanoviska jednotlivých členů byla různá.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Za přítomnosti vedoucího personálního oddělení Mgr. T. Jančáka kolegium probralo 

nedostatky výplatní pásky, spočívající v chybném rozdělení zdrojů jednotlivých částí 
mzdy. Závady budou odstraněny. 

 
b) Oskenovaný dopis od doc. L. Přecha a doc. T. Halenky, představitelů odborové 

organizace na MFF, dostali členové KD pro informaci mailem. Týká se pracovně-právních 
záležitostí. Kolegium se bude podněty zabývat na své schůzi za 14 dní.  
Stalo se po KD: schůzka se zástupci odborů byla sjednána na 18. 3. 2013, 18:00 hod., 
kromě děkana se jí zúčastní sekční proděkani.  
 

c) Prod. O. Čepek tlumočil návrh informatické sekce, aby peníze za stravenky byly zpětně 
strhávány z platu zaměstnanců, a tím se ušetřila manipulace s hotovými penězi. 
Tajemník prověří možnost realizace. 

 
d) Kolegium se zabývalo otázkou zveřejňování mezd. Děkan má připravenou „slepou“ 

tabulku, shrnující počet zaměstnanců pobírajících mzdu ve výši určitého rozmezí. 
 
 
6. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 



Kolegium děkana MFF 20. února 2013 
 
 

7 
 

a) Výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o  stavu 
příprav a modifikaci návrhu na využití budovy podle nových požadavků sekcí I a M. 
Výjimka ze stavební uzávěry byla fakultě udělena, ale pro další řízení – pro získání 
stavebního povolení, pro výběrové řízení na dodavatele, pro zhotovitele – je nutný projekt 
a ještě předtím investiční záměr. Původní termíny nejsou reálné, a proto MFF požádá 
o přesun akce na rok 2014 s termínem ukončení v roce 2016. Na úterý 26. 2. 2013 je 
svolaná schůzka s arch. J. Jarošem. Děkan ustaví pracovní skupinu, v jejímž čele bude 
stát prod. Z. Němeček a jejímiž členy budou prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek, Ing. Mgr. 
F. Jurčíček, Ph.D., a RNDr. D. Obdržálek, Ph.D.  

 
b) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: pror. S. Štech poslal děkanovi návrh interní dohody 

o spolupráci při komerčním využití duševního vlastnictví. Podle děkanova názoru není  
návrh smlouvy zcela v souladu s dohodami, které byly učiněny během jeho osobního 
jednání na RUK, bude tedy o dohodě znovu jednat. Tajemník fakulty se dotáže právničky 
na výklad pojmu „přiměřená odměna“ pro autora patentů.  

 
c) Fond Karla Urbánka: prod. Z. Němeček zaslal pí L. Urbánkové požadovaná data. Do 

konce května t.r. se mohou o podporu z Fondu ucházet noví adepti, ze všech sekcí, 
i když původním úmyslem donátorky bylo podpořit studenty fyziky. Děkan požádal 
o vyjasnění, kdo je na MFF formálním partnerem pro jednání s Nadací rodiny 
Urbánkových resp. American Friends of the Czech Republic (děkan, nebo prof. Z. 
Němeček?).  

 
d) Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) urgovalo fakultní profil zaměřený na 

inovace, spolupráci s průmyslem, patenty apod. Vypracování dokumentu se ujal prod. Z. 
Němeček, o spolupráci požádal sekční proděkany O. Čepka a M. Rokytu. Děkan 
doporučil poslat výslednou verzi prod. M. Vlachovi.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Příprava výroční zprávy MFF za rok 2012: termín pro zaslání podkladů sekčními 
proděkany na sekretariát děkana byl dohodnut na pátek 15. března t.r. Akademickému 
senátu bude zpráva předložena ke schválení na jeho květnovém zasedání.   

 
b) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013, zpráva o plnění ADZ 2012: 

finální editaci provede děkan, výsledek pošle Akademickému senátu MFF ke schválení 
resp. k projednání, současně na vědomí kolegiu děkana.  

 
 
c) Čaj se senátory: děkan pozval na pondělí 25. 2. 2013, 17:00 hodin do své pracovny na 

Karlově.  
 

d) Školka: tajemník prověřil - po schůzi KD -  že mateřská školka, která zahájí 1. 3. 2013 
provoz na Přírodovědecké fakultě UK, přijala 3 děti zaměstnanců MFF (další dvě žádosti 
o umístění dětí nesplňovaly stanovené podmínky a navíc již byla naplněna kapacita 
zařízení).  

 
e) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 6. března 2013 od 9.00 hodin. Odpoledne 

zasedá VR MFF.  
 

 
Zasedání skončilo v 18:52. 

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

 
 


