
Zápis z 22. schůze kolegia děkana konané dne 5. června 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík (přišel v 9:30), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. 
Němeček (na dopolední část jednání), M. Rokyta, M. Vlach 
k bodu 1) přizvána D. Macharová 
J. Trlifaj 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 
 
 
1) Povodně:  

• Krizový štáb fakulty v čele s děkanem zasedal dosud třikrát (2., 3. a 4. 6. 2013). Průběžné 
informace jsou umisťovány na webu. Tajemník fakulty zasílá na RUK situační zprávy. Objekty 
fakulty v Troji a v Karlíně jsou zatím mimo provoz. Děkan kolegium zevrubně informoval 
o dosavadních krocích a závěrem poděkoval všem, kteří v kritické situaci pomáhají při řešení 
vzniklých problémů. Současně děkan požádal tajemníka, aby nechal prostřednictvím odd. 
PSíK zřídit hromadnou mailovou adresu, která by obsáhla spojení na všechny zaměstnance 
MFF, a dále distanční přístup k webu pro redaktora fakultního webu. 

• Vědohraní muselo být zrušeno, viz též bod 7.h). 
• Konání WDS je přestěhováno z Troje na Karlov. Patrně i díky tomu, že je stále zakázán vstup 

do karlínské budovy, se prvního dne WDS zúčastnila i řada pracovníků matematické sekce. 
Podle mínění děkana by střídání lokalit, kde se WDS koná, akci prospělo a zjevně by 
napomohlo k setkávání kolegů a kolegyň ze všech sekcí. Prod. Z. Němeček poukázal na to, 
že zasíťování umožňující připojení na intranet není v posluchárnách na Karlově dostatečné. 
Prod. M. Rokyta se přimlouval za intranet jako úložiště přístupné jen v rámci fakulty; 
požadavek na zavedení intranetu se množí. Prod. Z. Němeček tlumočil pozvání organizátorů 
na dnešní neformální setkání účastníků WDS. 

• Za přítomnosti vedoucí STUD dr. D. Macharové prodiskutovalo KD zajištění náhradních 
prostor pro přijímací řízení, které je vyhlášené na příští týden. V pátek 7. 6. 2013 se v 10:50 
sejde krizový štáb, kterého se zúčastní vedoucí STUD, a poté vydá rozhodnutí odpovídající 
aktuální povodňové situaci.   

• Děkan vydal opatření, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz06.htm 
 

2) Uvolnění „evropských“ financí pro pražské vysoké školy v rámci prioritní osy 4 operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl): jak prod. Z. Němeček, tak děkan o věci hovořili 
s pror. M. Tichým, aby mu sdělili předběžné náměty za MFF. Univerzita počítá s využitím části 
prostředků na Kampus Albertov Prod. Z. Němeček předestřel kolegiu možnosti, jak uvolněné 
prostředky využít na MFF, případně v kombinaci s plánovanou výstavbou trojského pavilonu 
a lepšího zabezpečení majetku fakulty před povodněmi. Předpokládá to uvolnění financí na 
doplatky investic (asi 42 %) a současně intenzivní úřadování, aby se stihl termín realizace staveb 
do 2015. Hlavní náměty: nová a důkladně vybavená serverovna v Troji, která by sloužila celé 
fakultě (to vyžaduje nejprve projekt pro získání stavebního povolení), oprava střechy malostranské 
budovy, opláštění objektů v Troji. Serverovna by byla přemístěna do objektu bývalých VD. 
Kolegium souhlasilo, prod. O. Čepek navrhl do přípravy angažovat kolegy (bez titulů) L. Forsta, J. 
Caldu a J. Yaghoba.  
Děkan připomněl, že matematická sekce stále volá po nákupu další budovy v karlínské lokalitě 
(doc. D. Stanovský sleduje nabídky realit včetně stavebních pozemků). Prod. Z. Němeček 
upozornil, že pokud by nešlo o novou výstavbu, hotový objekt by pravděpodobně vyžadoval 
rekonstrukci a ta by se těžko stihla do roku 2015. 
 

3)  Akademický senát MFF: na zasedání dne 12. 6. 2013 děkana zastoupí prod. P. Kolman (studijní 
záležitosti) a prod. J. Trlifaj (ostatní). Děkan zaslal předsedovi senátu následující materiály: 
- návrh Směrnice děkana č. 10/2013 a důvodovou zprávu prod. P. Kolmana, 
- návrh podmínek pro přijímací řízení v akad. roce 2014/2015, 
- návrh Výroční zprávy MFF za rok 2012 (nikoli ve finální grafické podobě, ta se dohotovuje).  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz06.htm
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1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Děkan 
a) Zahraniční post-doc: přišla výzva z RUK, aby děkan navrhl jedno nebo několik nosných 

témat s určením jejich pořadí, do 30. 6. 2013. Vyřizuje OVZS. 
 

b) Proběhl audit ERC projektu prof. D. Kráľe. Za MFF se jednání zúčastnili – v různé míře – 
děkan, prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS, PERS, HOSP. Jednání s více než jediným 
administrátorem bylo pro auditory překvapením. Písemné závěry budou k dispozici 
zhruba za měsíc. KD vzalo na vědomí poznatky, o nichž stručně referoval děkan (hlavní 
problém znamená vícezdrojové financování a jeho účtování). K vědecké části projektu 
nebyly na místě žádné připomínky vzneseny. Prezentace dr. O. Pangrác měla zdárný 
průběh. 

 
c) Vědecká rada MFF má své poslední zasedání v tomto akademickém roce dne 5. 6. 2013. 

 
d) Zastavení grantu GAČR prof. P. Vopěnky se spoluřešitelem doc. J. Bečvářem: děkan a 

prod. M. Rokyta záležitost projednají v pátek 7. 6. 2013 v 11:00 hodin. Je přizván doc. J. 
Bečvář. 

 
e) Sdělení z RUK: dne 27. června 2013 bude na programu VR UK profesorské řízení doc. J. 

Homoly a doc. J. Valenty. Protože v obou případech jde o řízení v oboru fyzika, zastoupí 
děkana prod. V. Baumruk. 

 
f) Děkan vydal Směrnici č. 9/2013, o využívání webové aplikace Habilion při habilitačním 

řízení a řízení ke jmenování profesorem, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm 
 

g) Děkan přijal dne 4. 6. 2013 prof. J. Hajiče a dr. Petra Kaisera, pracovníka MZV. 
Předmětem jednání byla pomoc školám při propagování studia v anglickém jazyce a při 
získávání zahraničních studentů. Rozhovor probíhal v atmosféře plné porozumění.   

 
h) Prod. P. Kolman poslal sekčním proděkanům mail od brazilského profesora, který projevil 

zájem o setkání s představiteli MFF. Na mail odpovíd prod. J. Trlifaj, k přijetí budou 
připraveni prod. J. Trlifaj a O. Čepek.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) STUD rozeslalo „Organizační zajištění přípravného soustředění posluchačů 1. ročníku 

MFF v akad. roce 2013/2014“. 
 

b) Promoce: místo původně dvou plánovaných promocí se uskuteční jedna, 11. července 
2013 (4 skupiny), jako děkan na ní bude účinkovat prod. O. Čepek. 

 
c) RUK avizoval, že dne 1. 10. 2013 vstoupí v platnost opatření rektora týkající se podmínek 

pro přijímání do U3V. To vyvolá nutnost sladit fakultní předpisy s univerzitním opatřením. 
Z: prod. F. Chmelík, vedoucí STUD a organizátor U3V. 

 
d) Elektronické zadávání stipendií: podle vyjádření RNDr. P. Zakouřila byly technické 

překážky ze SIS odstraněny, takže nic nebrání tomu zavést systém zadávání stipendií 
elektronickou cestou od nového akademického roku. Příslušný výnos děkana navrhne 
prod. F. Chmelík, technický obsah připraví kol. P. Zakouřil. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm
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e) Směrnice děkana č. 4/2011, opatření děkana – elektronický zápis předmětů: prod. F. 
Chmelík upozornil, že výnos bude třeba zrušit a případně nahradit novým. Z: studijní 
proděkani.  

 
f) KD se vrátilo k nedostatkům studentské ankety za LS 2012/13 (příprava papírové formy 

spotřebovala nemálo času, bylo vytištěno 44 tis. lístků, ale vrátil se zřejmě jen zlomek 
tohoto množství). K provedení a organizaci ankety přišlo na STUD dost připomínek. 
Děkan rozhodl nechat tuto papírovou anketu doběhnout a na podzim ustavit pracovní 
skupinu (děkan, studijní proděkan, zástupce studentů), která příští anketu připraví 
důkladněji.   

 
Prod. P. Kolman 

 
g) Podmínky přijímacího řízení (studium v akad. roce 2014/15): kolegium návrh dodatečně 

doporučilo předložit ke schválení AS MFF.  
 

h) Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010: návrh a důvodovou zprávu prod. P. 
Kolmana dostali členové KD předem, dodatečně je doporučili předložit AS MFF. 

 
i) Program brazilské vlády Věda bez hranic, v jehož rámci brazilská vláda poskytuje mj. 

stipendium brazilským studentům bakalářských a doktorských programů na studijní 
pobyty v zahraničí. Pror. J. Škrha očekává stanovisko fakult UK (zda mají zájem se do 
programu zapojit a za jakých finančních podmínek by byly ochotny brazilské studenty 
přijímat)  do 7. 6. 2013. Vyřídí proděkani P. Kolman a J. Trlifaj. KD doporučuje zapojení 
MFF do programu.  

 
j) Prod. P. Kolman a pí A. Kotěšovcová se 4. 6. 2013 sešli s pracovnicí čínského 

velvyslanectví. Hovořili o možnostech propagace studia na MFF. 
 

k) Skončilo druhé kolo přihlášek ke studiu v angličtině, celkem se přihlásilo 125 zájemců. 
Rozhodující bude, kolik adeptů splní podmínky pro přijetí a kolik z nich pak skutečně ke 
studiu nastoupí.   

 
l) Nedávná návštěva studentů z Delftu na MFF (konala se v rámci jejich zájezdu do Prahy 

organizovaného studentským spolkem delftské univerzity) měla takový úspěch, že 
holandští studenti chtějí opakování. Organizátoři z MFF se nespokojí s písemnou 
podporou delftského děkana, ale budou trvat na tom, že hosté musejí na oplátku 
prezentovat studium své školy.  

 
Děkan 
m) Studentská anketa: hitparáda vyučujících, ocenění děkana (vyhlášení na setkání se 

zaměstnanci a doktorandy 19. 6. 2013, udělení mimořádné finanční odměny). Nejlépe 
byli za svůj pedagogický výkon v ZS 2013/14 hodnoceni ze strany studentů tito učitelé: 
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., (ÚTF) 
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., (KVOF) 
Mgr. Martin Mareš, Ph.D., (KAM) 
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., (KTIML) 
Mgr. Martin Pilát (KTIML) 
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., (KMA) 
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., (KMA) 
Mgr. Martin Doubek, Ph.D., (MÚUK) 
Dennis Ferner, BA, (KJP). 
 

n) Příprava Děkanského sportovního dne: 4. 6. se děkan sešel s vedoucím KTV ohledně 
programu a organizace dne 23. října 2013. 

 
o) Podpora z Fondu Karla Urbánka: v daném termínu do 31. 5. 2013 podaly žádost dvě 

doktorandky: Mgr. Markéta Pazderková (FÚUK) a Mgr. Lenka Slámová (KPMS). 
O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan. Podpora 
může být v akademickém roce udělena nejvýše jednomu žadateli. Děkan požádá komisi 
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ve složení: sekční proděkani, proděkan pro rozvoj, proděkan pro vědu a RNDr. Karel 
Rohlena, CSc., aby mu své doporučení sdělila do 18. 6. 2013. 

 
p) Prod. M. Vlach ukázal, jak vypadá taška na drobné občerstvení, kterou dostanou 

uchazeči o bakalářské studium na MFF při letošních přijímacích zkouškách. Distribuci 
tašek dohodl prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem, vedoucími STUD, OVVP a OMK. 
Náklady půjdou na vrub prostředků, které má v rozpočtu na reprezentaci proděkan pro 
PRopagaci (12 tis. Kč) . 

 
q) Pror. M. Šobr sdělil, že dne 23. 11. 2013 se bude konat tradiční Informační den Univerzity 

Karlovy. Požádal o zajištění prezentace studijní nabídky fakult, kreativita vítána. Za MFF 
se zúčastní prod. F. Chmelík.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD akceptovalo, po předchozí konzultaci kvestora UK s představiteli vedení fakulty, 

vzájemnou výměnu prostředků mezi rektorátem a MFF UK ve výši 30 mil. Kč. Výměna 
proběhne tak, že RUK poskytne fakultě tuto sumu jako část institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace a MFF poskytne rektorátu stejnou 
sumu jako část příspěvku na činnost vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 
inovační. 

 
b) KD schválilo tyto rozpočtové úpravy: 

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 

RUK sekce fyziky 409 960 neinvestice bonusy za granty INGO 
RUK sekce informatiky 403 630 neinvestice monografie 
RUK sekce matematiky 272 210 neinvestice monografie 
 
Děkan uvedl, že interní režijní odvody z bonusů za monografie shledává jako vcelku 
zdůvodněné, kdežto v případě bonusů za velké granty nikoliv. Konzultoval svůj názor s panem 
rektorem a ve svém mínění se utvrdil: záměrem při udělení těchto bonusů bylo poskytnout 
řešitelům kompenzaci právě za odvedenou režii.  
Děkan současně souhlasí se záměrem motivovat řešitele k podpoře různorodých aktivit 
spojených s řešením projektu, a proto se rozhodl, že projektům, které využijí maximálně 50 % 
bonusu na odměny (včetně zákonných odvodů), bude vnitrofakultní odvod z mezd 
(odsouhlasený KD dne 15. 5. 2013) refundován z 901. 
 

c) Správa internetové sítě na Koleji 17. listopadu: činnost zajišťují pracovníci SISAL, účetně je 
vedena na středisku 902/01 kol. Struktura celého účtu za rok 2012 je následující:  

 
Tržby za rok 2012 1 255 618 Kč 
Investice (hlavně SWITCH)            - 576 299 Kč  
Materiál      -  53 867 Kč 
Revize                                                             -   4 560 Kč  
Ostraha       -  15 840 Kč  
Osobní náklady                        - 501 653 Kč 
Zůstatek    + 103 586 Kč 
Zůstatky z účtů včetně zůstatku výše uvedeného byly převedeny do FPP nebo použity na krytí 
stipendií doktorandů, kde došlo k přečerpání zdroje.  
                           

d) KD souhlasilo s převodem 16 tis. EUR ze střediska 724 ve prospěch ÚFAL. Úhrady 
v odpovídající výši, které by jinak šly na vrub 724, budou zaplaceny ze stipendijního fondu.  
(Navazuje na bod 3. o) zápisu z 15. 5. 2013.). 

 



Kolegium děkana MFF 5. června 2013 
 
 

5 
 

e) KD souhlasilo s bezplatným zapůjčením refektáře na akci pořádanou Jednotou českých 
matematiků a fyziků dne 17. června 2013 mezi 16. a 18. hodinou. MFF je 
spolupořadatelem.  

 
f) Prof. P. Höschl hodlá cestou CPPT zaregistrovat svůj patent, nejprve jako český patent 

financovaný z pracoviště, později (odhadem do dvou let) předpokládá registraci 
v zahraničí. Informoval tajemníka fakulty a ten doporučil ještě schůzku s p. děkanem.  
Stalo se po KD: schůzka je dohodnuta na 17. 6. 2013 dopoledne.  

 
g) Vedoucí KTV PaedDr. S. Stehno informoval děkana o tom, že Sportovní centrum UK 

v Hostivaři přijde o tenisovou halu, protože soukromý majitel části pozemku, na kterém 
SCUK stojí, trvá na vrácení svého pozemku. Kolegium uváží podpůrné stanovisko 
k výstavbě nové tenisové haly v Hostivaři poté, kdy bude znát více podrobností (ceny 
pronájmu tenisových hal v Praze, rozsah výuky tenisu, jaký je názor studentů na dojíždění 
do Hostivaře). Děkan požádal oba studijní proděkany o získání informací od studijních 
proděkanů ostatních fakult UK. T: do 19. 6. 2013.  

 
h) Tajemník fakulty a prod. M. Vlach sepsali stanovisko k závěrům interního auditu v oblasti 

propagace, KD je akceptovalo (viz přílohu k tomuto zápisu). Děkan vyhoví požadavku AS 
MFF a prostřednictvím prod. M. Vlacha senátu poskytne – ovšem jen pro vnitřní potřebu 
senátu - plné znění auditu.  

 
i) Od 1. 6. 2013 platí Směrnice tajemníka č. 1/2013, k povinnému sjednávání cestovního 

pojištění před služební cestou do zahraničí. Směrnice je na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm 

 
j) Koncertní křídlo už je zaplacené, úhradu provedl podle úmluvy RUK. Sbírku na fakultní 

podíl (polovina ceny nástroje) vyhlásí děkan na setkání zaměstnanců a doktorandů fakulty 
dne 19. 6. 2013.  

 
k) Vybudování ochozu na rotundě sv. Václava v malostranské budově: jedná se o podání 

žádosti o finanční podporu adresované norským úřadům (Norské fondy).  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: plánovaná prezentace na MŠMT byla odložena. 

 
Děkan 
b) Kampus Albertov 

(i)     Dne 28. 5. 2013 se na MFF sešli děkani MFF, 1.LF a PřF.  
(ii)     Manažerka akce vyzvala zúčastněné fakulty k podání bodů, které mají být uvedeny 

v partnerské smlouvě. Děkan přečetl kolegiu body, které po konzultaci s prod. Z. 
Němečkem a s děkanem 1.LF UK Ing. Dvořákové poslal.  

(iii)      Schůzi Monitorovacího výboru svolal rektor UK na 18. 6. 2013. Slíbené podklady 
zatím nejsou k dispozici.  

(iv)      Vědecká rada Kampus Albertov (VRKA): složení po 23. 5. 2013 děkanovi písemně 
oznámil pror. M. Tichý. Za MFF jsou ve VRKA prod. V. Baumruk, prod. J. Hála, 
doc. T. Halenka, doc. M. Kulich a doc. P. Svoboda. Předsedou VRKA pan rektor 
jmenoval prof. RNDr. Petra Horáka, Ph.D., z PřF UK.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy ve fyzikální sekci a na obsazení míst vedoucích pracovišť MFF: KD vzalo na 
vědomí, že děkan beze změny akceptoval doporučení konkursních komisí. Rozhodnutí 
vypisovatele bude zveřejněno na úřední desce fakulty. Návrhy na jmenování 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm
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vedoucích/ředitele pracovišť MFF děkan předloží k vyjádření VR MFF na jejím zasedání 
5. 6. 2013. Viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 
 
b) Děkan vyhověl návrhu prod. M. Rokyty (projednaného s kladným výsledkem se členy 

kolegia matematické sekce), aby na období od 1. 7. do 31. 12. 2013 pověřil vedením 
Katedry didaktiky matematiky doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc. Na podzim 2013 bude 
na funkci vedoucí/ho KDM vypsán konkurs s nástupem od 1. 1. 2014. 

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Akce OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně) proběhla dne 31. 5. 2013. Média 

(TV a Česky rozhlas) na poslední chvíli svou účast odřekla, naopak svého zástupce na ní 
měla redakce Akademického bulletinu, iForum, je přislíbené vydání článku v Lidových 
novinách a v časopise ABC. Vystoupení děkana v Českém rozhlasu Praha dojednané na 
4. 6. 2013 se kvůli povodním neuskutečnilo, taktéž speciální pořad tematicky zaměřený 
na OCTOPUS byl z důvodů povodní zrušen. V jednání je přesun obou pořadů na 
pozdější termíny. 

 
b) Žádosti o granty jsou podané: IBM – podpora spolupráce IBM a MFF, Preciosa – podpora 

akce MFF UK FotoFest 2013.  
 

c) Projekty zaměřené na propagaci MFF PROGMA: prod. M. Vlach uvedl, že se sešlo 
6 návrhů v celkovém objemu požadovaných prostředků 182 tis. Kč, z toho byl 1 návrh 
z fyzikální sekce, tři ze sekce I, dva ze sekce M. Návrhy posoudí zvláštní komise. Celkem 
je na projekty uvolněno 75 tis. Kč. 

 
d) Prod. M. Vlach sdělil, že proběhla schůzka se SKAS a spolkem Matfyzák. Došlo 

k dohodě o změně stanov Spolku. Účastníci diskutovali  o cíli učinit spolek otevřeným pro 
studenty a přátele MFF. Valné shromáždění Spolku svolané na 3. 6. 2013 bylo kvůli 
povodním odvoláno.  

 
e) Prod. M. Vlach informoval o svém jednání s oddělením PSíK ohledně webu. Je znatelný 

posun kupředu – nově je možné umisťovat do stránek videa z portálu YouTube a další 
multimédia (např. SoundCloud); na telefonním seznamu, který bude jedním klikem 
dostupný z titulní stránky, se pracuje. Taktéž bude v krátké době připravena možnost 
u některých vybraných odkazů nastavit odkaz tak, že odkazy vedoucí mimo fakultní 
stránky budou fungovat aniž by uživatel domácí www stránky „opouštěl“. 
Změna fakultního webu: prod. M. Vlach uvedl, že do konce června t.r. je třeba 
rozhodnout, které firmě bude svěřeno zpracovat zadání na změnu struktury fakultního 
webu.   

 
f) Prod. M. Vlach pošle kolegiu návrh stanov spolku Matfyz Alumni a koncept cílů Spolku.   
 
g) Proběhla schůzka s ČT o navrženém pořadu Svět podle Kláry. Zda se bude seriál točit, 

o tom rozhodne scénář pilotního dílu. Přípravu scénáře koordinuje prod. M. Vlach, 
o náměty požádal kolegy ze sekcí, termín natáčení ČT určila na 25. a 26. 6. 2013.  

 
h) Akce Vědohraní zorganizovaná původně na 3. 6. 2013 byla kvůli povodním zrušena. 

Protože najít vhodný termín pro její náhradní konání je málo reálné, souhlasilo KD použít 
uspořené finance na Jeden den s informatikou (úterý 24. 9. 2013) a na veletrh vzdělávání 
v Nitře. Část akcí plánovaných na Vědohraní pak přesunout například na Jeden den 
s fyzikou.  

 
i) Reklamní agentura Insider nabídla fakultě své služby v rámci projektu Škola pro kulturu a 

kultura pro školy. Prod. M. Vlach ukázal členům KD jako ukázku plakát agentury 
a podrobněji je  seznámil s její nabídkou. KD doporučilo nabídku vyzkoušet a pověřilo 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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prod. M. Vlacha, aby s firmou pokračoval v jednání. Místa vhodná pro vyvěšování plakátů 
vytipuje prod. M. Vlach ve spolupráci s tajemníkem fakulty resp. správou budov. 

 
j) Povodňová situace: děkan ocenil obětavost Mgr. L. Veverky, který v neděli 2. 6. 2013 

přijel na děkanát (neměl nastavený distanční přístup k webu), aby operativně umístil na 
fakultní web důležité informace.  

 
k) Fakultní koncerty: inaugurační koncert je dohodnut s Ivanem Klánským a adventní 

s Alešem Bártou. Děkan požádal doc. J. Pavlucha o zajištění druhého komorního 
koncertu v refektáři pro fakultní veřejnost. Po koncertech pořádaných v refektáři budou 
všichni hosté pozváni na číši vína.  
 

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Novela zákona o vysokých školách: návrh, který zaslalo MŠMT k vnějšímu 
připomínkovému řízení a který děkanovi postoupil kancléř UK dne 31. 5. 2013, dostali 
mailem všichni členové KD. Náměty na připomínky lze posílat kancléři UK do 14. 6. 2013.  
Děkan požádal sekční proděkany, aby připomínkové řízení zorganizovat po linii svých 
sekcí.  
 

b) Setkání zaměstnanců a doktorandů 19. 6. 2013: pozvánky byly rozeslány zatím 
elektronicky, neboť jejich tisk se z důvodů omezení kvůli povodním zpozdil.  

 
c) Kolegium přijalo děkanův návrh uspořádat společný oběd se členy bývalého vedení MFF.   

 
d) Zahájení konference Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu a snah 

o umlčení dne 3. 6. 2013 se zúčastnil děkan a jeho dva zahraniční hosté.  
 

e) Čaj se senátory se uskutečnil 29. 5. 2013.  
 

f) Pozvánku na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 
konané dne 11. 6. 2013 na téma Nová maturitní zkouška, děkan nechal poslat 
k případnému využití vedoucím KDM, KDF a KSVI a dále prod. P. Kolmanovi.  

 
g) Děkan informoval o pozvánce na konferenci Výzkum lidského mozku – velké téma pro 

21. století, která se bude konat dne 18. června 2013 od 9:30 hodin v Jednacím sále 
Senátu Parlamentu ČR. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.   

 
h) FTVS UK si připomene 60. výročí svého založení na slavnostním zasedání své Vědecké 

rady a Akademického senátu, a to v pátek 21. června 2013. Pan děkan bude v zahraničí, 
zastoupí ho prod. O. Čepek.   

 
i) Slevenky na vybraná představení do Národního divadla jsou členům kolegia k dispozici 

na sekretariátě děkana.   
 

j) V týdnu od 10. do 14. 6. 2013 bude děkan v zahraničí, zastupuje ho prod. J. Trlifaj.  
 

k) Prod. M. Rokyta oznámil, že úvodní kurs ze středoškolské matematiky pro nastupující 
posluchače bakalářského studia ve všech třech studijních programech je připravený, 
bude se konat ve dnech 23. až 26. 9. 2013. Kurz má webovskou stránku 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1314/uvodni_kurz/. Na něj bude navazovat 
letos prvně pořádaný úvodní kurs z matematických metod fyziky pro nastupující studenty 
programu Fyzika. Na přípravě spolupracovali doc. P. Krtouš a doc. J. Langer. Na 
detailech spojených s ubytováním účastníků pracuje prod. M. Rokyta s kol. A.  
Kadlecovou. Oznámení o akci vyvěsí jako dlouhodobou aktualitu na fakultním webu Mgr. 
T. Drbohlav. 

 
 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1314/uvodni_kurz/
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Zasedání skončilo ve 13:52 hod. 
 
Příští schůze kolegia děkana se bude konat před setkáním zaměstnanců a doktorandů MFF ve středu 
19. června 2013 od 11:30 hodin, v Troji.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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PŘÍLOHA k zápisu 

 
 

Popis a návrh systémových opatření dle Systémového interního auditu aktivit spadajících 
pod oddělení vnějších vztahů a propagace 

 
Závěr, resp. popis a návrh systémových opatření1: 
Základní systémová opatření, která řeší výše uvedená hlavní rizika musí být jednoduchá a 
nenáročná na administrativní činnost. V zásadě tomuto požadavku odpovídá užší propojení a 
zapracování finanční kontroly s popisy pracovní činnosti příslušných funkcí a upřesnění dělby 
pravomoci a odpovědnosti mezi útvary v příslušných organizačních opatřeních. Realizaci 
tohoto záměru odpovídají následující opatření. 

• V návaznosti na již provedené organizační změny zpracovat Opatření děkana 
upravující dělbu pravomoci u obou stávajících útvarů na úroveň referátů, a zastřešit 
je vedoucím OVVP  

• V návaznosti na sloučení útvarů OVVP pod jedno vedení vytvořit funkci ekonoma 
OVVP, který by řešil problematiku finanční kontroly v návaznosti na stať 
4.1.Charakteristiky finanční kontroly 

• Upravit Opatřením děkana oběh dokladů a stanovit oprávnění k provádění 
hospodářských operaci pro jednotlivé příkazce v návaznosti na stať 4.1. 
Charakteristiky finanční kontroly 

• Ve spolupráci s rady pro přiznání SFG a v souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií 
na MFF ze dne 30. března 2007 konkretizovat podmínky pro případné přidělení 
účelových stipendií na akviziční činnost 

• V oblasti účetní likvidace daňových dokladů přistoupit k využití formy Likvidačního 
listu, na kterém by byla vytvořena místa pro údaje o věcné účetní likvidaci dodávky, 
kontroly formálních náležitostí daňového dokladu, schválení hospodářské operace 
s uvedením jména a funkce, účetní předkontace a další náležitost vyplývající ze 
zákona o účetnictví. 

• Ověřit, zda finanční kontroly uvedené v části 4.1 materiálu jsou zapracovány do 
popisu práce příslušných pracovníků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Přesné znění kapitoly č. 6 dokumentu Systémový interní audit aktivit spadajících pod oddělení vnějších vztahů 
a propagace ze dne 12. 3. 2013. 
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Stanovisko k závěrům interního auditu v oblasti propagace 

 
Jasná dělba pravomocí je formulována na úrovni stávajících útvarů pod společným 
metodologickým dohledem proděkana pro PRopagaci, čímž je do značné míry naplněn 
požadavek jednotného vedení. Vzhledem k tomu, že nové Oddělení mediální komunikace 
vzniklo teprve 1. 1. 2013, nepovažujeme za funkční  další okamžitou restrukturalizaci. 
Stávající Oddělení propagace a vnějších vztahů dostalo přesně definované střednědobé úkoly 
pro období do konce roku 2013, a to na základě rozhodnutí kolegia děkana ze 17. schůze dne 
20. března 2013. Jejich úspěšná realizace je předpokladem k dalšímu rozvoji stávajících 
aktivit. V případě, že se nepodaří zadání vedení realizovat, lze uvažovat sloučení obou 
oddělení pod společné administrativní vedení, nicméně minimálně roční provoz obou 
oddělení paralelně však považujeme za minimální dobu nutnou k získání zkušeností, 
propojení agend i nastavení struktur řízení, též ve vztahu k nově zřízené funkci proděkana 
pro PRopagaci. 
Úpravou popisu práce stávající pracovnice OVVP (0,4 úvazku) a OMK (0,6 úvazku) bude 
naplněn závěr auditu o finanční kontrole. Tato pracovnice kromě jiných pracovních 
povinností vykonává finanční kontrolu obou oddělení a z hlediska řízení finančních toků 
došlo ke zpřehlednění. Nový stav odpovídá požadavkům auditu bez nutnosti okamžité 
administrativní reformy obou oddělení. 
Doporučení auditu, aby v oblasti účetní likvidace daňových dokladů bylo přistoupeno 
k využití formy tzv. „Likvidačního listu“, se po následném prověření ukázalo jako 
neopodstatněné, neboť tyto likvidační listy se běžně používají.  
Oběh dokladů a vnitřní kontrola jsou upraveny Směrnicí děkana č. 3/2005 „Oběh dokladů 
MFF UK  + přílohy“ a Opatřením děkana ze dne 1. 9. 2006 „Vnitřní kontrolní systém“. 
 
V Praze dne 28.  5. 2013 
 
Zpracovali:  RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci 
          Ing.  Antonín Líska, tajemník 
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