
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 7. ledna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk (na část jednání), F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, 
M. Rokyta, L. Skrbek, M. Vlach;   
J. Trlifaj (v Pardubicích) 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
Schválení zápisu ze schůze KD konané dne 29. 12. 2014. 
 
 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Malach Center for Visual History: dne 30. 1. 2015 (9:30-14:00) pořádá ÚFAL seminář 
k 5. výročí existence Centra. Děkan se kvůli zahraniční cestě nemůže osobně zúčastnit. 
Zastoupí ho prod. J. Trlifaj. 

 
b) SVV: podle neoficiálních informací zprostředkovaných od RUK by celkový objem 

prostředků na SVV na rok 2015 měl představovat zhruba 70 % ze sumy na rok 2014. Pro 
MFF UK to znamená částku 17,653 mil. Kč (v roce 2014 to bylo 25,218 mil. Kč). 
Kolegium se dohodlo na tom, že sekce budou plánovat projekty v tomto objemu: 9,192 
mil. Kč (sekce F); 4,491 mil. Kč (sekce I); 3,97 mil. Kč (sekce M). Ve většině případů 
bude zachována dosavadní struktura i počet projektů jako vloni. Návrhy nových projektů 
je třeba předat na RUK do 30. ledna 2015, předpokládaný interní termín pro předání 
návrhů na OVZS je 23. 1. 2015. 

 
c) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: do 15. 1. 2015 pošlou sekční 

proděkani na OVZS informaci, které obory budou navrhovat k akreditaci, zejména změny 
oproti stávající akreditaci. Seznam stávajících akreditovaných oborů MFF UK, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/to.en/veda/habilitace/hpobory.htm 
Platnost této akreditace skončí 20. 10. 2015. Podklady pro novou žádost budou 
shromážděny do 20. 3. 2015, VR MFF UK je projedná na zasedání 1. 4. 2015, pak budou 
předloženy na RUK. Náležitosti akreditačních podkladů dostali členové kolegia děkana e-
mailem.  

 
d) II. stupeň hodnocení výzkumných infrastruktur: všechny tři návrhy z MFF UK, které 

postoupily do 2. kola hodnocení, uspěly (řešitelé: prof. V. Matolín, doc. P. Javorský, prof. 
J. Hajič). 

 
e) Česko-rakouská spolupráce: bylo vyhlášeno druhé kolo soutěže GA ČR na projekty 

česko-rakouské spolupráce na principu Lead Agency. Informaci, že mají zájem o účast 
v soutěži, žádá OVZS z pracovišť dostat nejpozději k 26. 1. 2015. Konečný termín pro 
předložení návrhů na FWF a GA ČR (česká část) je 24. 2. 2015. 

 
f) Bylo vydáno Opatření rektora č. 51/2014, k Centrální evidenci grantů, projektů, podpory 

v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, 
výzkumu a inovací - viz:  

http://www.cuni.cz/UK-6611.html  
 

g) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu: prod. O. Čepek předložil návrh na ocenění 
Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu, vyd. Karolinum 
Praha, 2014. Publikaci napsal autorský kolektiv pod vedením prof. Jarmily Panevové. 
Kolegium doporučilo návrh předložit na RUK. Z: OVZS.  

 
h) Děkan byl předsedou vlády ČR jmenován do funkce člena vědecké rady Grantové 

agentury České republiky, od 22. 12. 2014.  

http://www.mff.cuni.cz/to.en/veda/habilitace/hpobory.htm
http://www.cuni.cz/UK-6611.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Harmonogram akad. roku: KD doporučilo vymezit v harmonogramu prvních 14 dní 

v červnu jako období, ve kterém se může konat Doktorandský týden. Děkanský sportovní 
den je naplánovaný na pátek 13. listopadu 2015. 

 
b) KREDO: nosným tématem v měsíci lednu bude příprava Aktualizace Dlouhodobého 

záměru MFF UK pro rok 2015. Členové KD pošlou do 15. 1. 2015 své podklady na 
adresu: dekan@mff.cuni.cz. Pro schůzi KD konanou 21. 1. 2015 připraví první verzi 
návrhu T. Pávková.  

 
Prod. P. Kolman 
c) Fakultní směrnice o doktorském studiu: předsedové RDSO a představitelé ústavů 

Akademie věd ČR, s nimiž MFF UK uzavřela dohodu o společné výchově doktorandů, 
dostali možnost vyjádřit se k obsahu předpisu. Děkan seznámil kolegium se stanoviskem 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., a kolegium v diskusi vyjádřilo svůj postoj k jednotlivým bodům. Děkan 
se záležitostí obeznámí VR MFF UK, na jejíž zasedání 7. 1. 2015 je zařazen mj. návrh na 
složení nových oborových rad doktorských studijních programů.  

 
d) Prod. P. Kolman informoval o podpisu smlouvy s čínskou agenturou o spolupráci při 

získávání zahraničních studentů.   
 

Děkan 
e) Podpora studijních pobytů v USA z Fondu Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky 

pro studijní pobyty začínající v akademickém roce 2015/16. Podmínky jsou přílohou 
k tomuto zápisu, šířit je budou sekční proděkani a STUD, informace je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník předložil kolegiu rozbor nákladů na stravenky podle Pravidel hospodaření UK.  

Ukázala se možnost poskytovat zaměstnancům stravenky v hodnotě 90,- Kč, z toho 49,-
Kč bude příspěvek zaměstnavatele a 41,- Kč zaplatí zaměstnanec. Pro fakultu bude toto 
zvýšení představovat nárůst nákladů zhruba o 900 tis. Kč ročně.  Kolegium děkana 
zvýšení hodnoty stravenek schválilo. Stravenky budou k dispozici v nominálních 
hodnotách 40,- Kč; 50,- Kč a 90,- Kč. Věc bude upravena opatřením děkana, 
předpokládaná účinnost: od 1. 3. 2015.  

 
b) V důsledku nařízení vlády č. 204/2014 Sb., o minimální mzdě, dochází od 1. 1. 2015 ke 

zvýšení minimální mzdy ze současných 8.500,- Kč na 9.200,- Kč. Podle předběžných 
propočtů to bude na MFF UK v roce 2015 představovat částku odhadem 750 tis. Kč. 

 
c) Firma ABC Catering, s.r.o., provozující na základě nájemní smlouvy bufet v budově Ke 

Karlovu 3, byla písemně vyzvána k úhradě dlužné částky na nájemném a službách, 
nejpozději do 31. 1. 2015. 

 
d) Tajemník seznámil kolegium s Informací ekonomického odboru RUK č. 27.2015 týkající 

se poskytování příspěvků na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školkách a dále na poskytování příspěvku na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením 
zdravotního stavu zaměstnanců. Materiál bude projednán na společném zasedání vedení 
MFF UK a odborové organizace, budou posouzeny finanční možnosti fakultního 
sociálního fondu a následně věc promítnuta do vnitřních pokynů fakulty. 

 
e) Tajemník prověřil rozsah pojistného krytí daného smlouvou uzavřenou na pojištění 

majetku MFF UK a možnost využít tuto pojistnou smlouvu i na připravovanou investiční 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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akci „Rotunda sv. Václava na Malostranském náměstí“. Osobně v této věci bude na 
Ministerstvu financí jednat proděkan M. Vlach.   
Stalo se po KD: Na MF bylo dohodnuto pro obě strany přijatelné řešení.  
Pokračování v bodě sub 6. k). 
 

f) Převod části nerozděleného zisku (viz zápis z KD konaného 3. 12. 2014, bod 3. b)): 
kolegium akceptovalo návrh vedoucí HOSP zaúčtovat schválený přesun 4 mil. Kč ve 
prospěch Fondu provozních prostředků; to je korektní postup, kterým se dosáhne téhož 
cíle, tzn. získat zdroj pro dofinancování stipendií.  
Stalo se po KD: AS MFF UK pozměněný návrh schválil. 

 
Děkan 
g) Děkan svolal na 5. 1. 2015, 10:00 hodin, schůzku kvůli pravidlům tvorby rozpočtu fakulty 

na rok 2015. Zúčastnili se jí proděkani M. Rokyta a L. Skrbek, tajemník fakulty, členové 
univerzitního AS doc. M. Rotter a Mgr. C. Brom.  
Pan rektor v těchto dnech projednává s děkany fakult UK přípravu rozpočtu univerzity, na 
6. 1. 2015 pozval děkana MFF UK. KD vzalo na vědomí informaci děkana o hlavních 
změnách, které pan rektor v souvislosti s konstrukcí rozpočtu plánuje.   

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba pavilonu v Troji 

i) Dne 6. 1. 2015 přišel dopis, že pro nedostatky/nesrovnalosti v písemné 
dokumentaci zadrželo MŠMT finanční dotaci na výstavbu. Ukazuje se, že jde o 
důsledek špatné komunikace mezi RUK a MŠMT, nedostatky se snad podaří 
rychle odstranit, prod. L. Skrbek na tom ve spolupráci se správnou budov 
intenzivně pracuje.  

ii) Kontrolní den byl domluvený na 13. 1. 2015: zástupce firmy nyní požádal prod. L. 
Skrbka o změnu na 14. 1. 2015 odpoledne; to s sebou ovšem nese organizační 
potíže. Děkan zdůraznil, že zmíněnou změnu, bude-li přijata ostatními účastníky 
kontrolního dne, pokládá kolegium za výjimečnou situaci. Předem včas dohodnutá 
data kontrolních dnů musejí být dodržována.  
Stalo se po KD: Kontrolní den se uskuteční 14. 1. 2015 od 13:00 hodin.  
 

b) Předání staveniště u fakultní malostranské budovy: za MFF UK se kromě proděkana pro 
rozvoj zúčastní prod. O. Čepek, doc. A. Kučera, pracovníci správy budov, dále stavební 
dozor. Účastníci se sejdou v pracovně prod. O. Čepka.  

 
c) Předání stanoviště v Troji firmě Auböc, sestavení harmonogramu prací: prod. L. Skrbek 

přizval ředitele VAKUUM Praha, protože stavební práce ovlivní provoz firmy.  
 

d) Kolegium souhlasilo, aby prod. L. Skrbek jednal o koupi nabídky fakultní licence 
LabVIEW, přestože panuje rozpočtové provizorium. Cena licence je finančně výhodná a 
platí jen do konce ledna 2015.  

 
e) Projekty VaVpI: kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka, že děkan 7. 1. 2015 

podepsal další (osmou) smlouvu na zakoupení přístrojů. Dne 15. 1. 2015 se uskuteční 
seminář k problematice VaVpI, zabývající se některými problémy spojenými s realizací 
projektů. Podle dostupných informací lze očekávat, že během ledna podepíše rektor UK 
smlouvu na nadlimitní nákup přístrojů (za předpokladu souhlasu správní rady UK). 
Všechny dodávky přístrojů snad budou vyřízené v říjnu t. r.  

 
Děkan 
f) Kampus Albertov 

i) Děkan vyhověl přání Mgr. O. Kopy z Odboru vnějších vztahů UK a ve čtvrtek 8. 1. 
2015 natočí rozhovor pro potřeby univerzitního videoportálu o výstavbě 
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univerzitního kampusu na Albertově. Doc. M. Zelený souhlasil s tím, že během 
jeho výuky budou pořízeny záběry na studenty při přednášce.   

 
ii) Zápis ze schůze Monitorovacího výboru KA konané dne 18. 12. 2014 dostali pro 

informaci všichni členové KD.  
 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzku se zástupcem odborů (souvisí s bodem sub 3. d) tohoto zápisu) svolal děkan na 
14. 1. 2015, 11 hodin. Zúčastní se jí tajemník fakulty, sekční proděkani, vedoucí 
zaměstnaneckého oddělení a předseda odborové organizace fakulty doc. L. Přech. 
Hlavním předmětem jednání budou pracovní poměry na dobu určitou nad rámec ZP.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Novoroční gratulace děkana fakulty umístěná na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/ 
        vyvolala příznivou odezvu. 
 
b) DOD se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2015. Univerzitní Informační den je 

naplánovaný na sobotu 21. 11. 2015.   
 
c) Zahájení akce Jeden den s fyzikou 12. února 2015 v 9:00 hodin: v F1 zahájí prod. V. 

Baumruk, v M1 prod. F. Chmelík, v dalších posluchárnách pak pravděpodobně doc. M. 
Cieslar a doc. J. Pešička.  

 
d) Veletrh Gaudeamus ve dnech 27. a 28. 1. 2015: přednášky zabezpečí vybraní pracovníci 

fakulty a SKAS. Doprovodnou akcí veletrhu Gaudeamus se stane Jedna noc 
s informatikou a matematikou, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/ 
Prof. J. Copeland potvrdil svou návštěvu Prahy i přednášky, které slíbil pronést. 
Vzácného hosta přivítá v děkanově zastoupení prod. J. Trlifaj, stane se na MS 
v pracovně prod. O. Čepka.  

 
e) Pror. M. Kovář svolal na 15. 1. 2015 proděkany pro propagaci. 

 
f) Portál Matfyz.cz: přispívat aktualitami bude i Katedra tělesné výchovy. Viz např.: 
         http://www.matfyz.cz/clanky/198-studenti-matfyzu-propaguji-nove-sporty 
 
g) Dne 12. 1. 2015 se uskuteční schůzka s ÚJOP UK a FSV UK o spolupráci při propagaci 

studia v angličtině. Za MFF UK se zúčastní proděkani P. Kolman a M. Vlach, Bc. S. 
Veselý, Mgr. L. Veverka a A. Kotěšovcová.  

 
h) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: vedoucí OMK pošle sekčním proděkanům šablonu, 

k doplnění jednotlivých podkladů od pracovišť jejich sekcí; data z děkanátních pracovišť 
shromáždí OMK. T: do konce února 2015 všechny podklady.  

 
i) Partnerský program: zájem o spolupráci projevila firma Crytur, s.r.o., v podobném módu 

jako Preciosa, a.s. Konkrétní možnosti ukáže až jednání s jejími představiteli a vybranými 
zástupci fyzikálních pracovišť. 

 
j) Prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci, 

statut viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-12-pf/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/
http://www.matfyz.cz/clanky/198-studenti-matfyzu-propaguji-nove-sporty
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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        T: do 16. 2. 2015 na OMK. Návrhy posoudí propagační komise fakulty.  
 

k) Rotunda sv. Václava 
i) Sbírka běží; jak vybraná částka roste, lze sledovat na webu, viz: 

http://www.nase-rotunda.cz/ 
ii) Připravují se články/pořady přibližující historickou památku i pokus o její záchranu, 

budou uveřejňovány postupně (Lidové noviny, Toulky českou minulostí, časopisy 
věnované historii).   

iii) Platby PayPal: 7. 1. 2015 bude pokračovat jednání s programátorkou.  
Stalo se po KD: PayPal funguje v omezené míře, totiž pouze přes zaregistrovaný 
účet PayPal. Platby kartou přes PayPal zatím možné nejsou. Vedoucí HOSP 
usiluje o to, aby platby on-line byly umožněny přes platební bránu Komerční banky. 

iv) Příprava výběrového řízení: dne 6. 1. 2015 se konala schůzka, která nepřinesla 
příliš povzbudivé poznatky. Písemný výnos o dotaci z MF dosud fakulta 
neobdržela.  

v) Děkan se sejde s prod. M. Vlachem před společnou návštěvou ředitelky NPÚ Ing. 
arch. N. Goryczkové dne 13. 1. 2015. Jednání se za MFF UK zúčastní ještě Ing. 
Feřtková (spoluautorka projektu) a právník Mgr. Trkal. 

 
l) Televizní dokumentární cyklus Jeden rok s Fulbrightem, představující studenty 

prestižního stipendia: jeden z dílů představí studentku MFF UK Helenu Reichlovou.  
 

Děkan 
m) Univerzita Karlova si v letošním roce připomene smutné výročí – Husovu smrt na 

kostnické hranici. Člen kolegia rektora UK prof. J. B. Lášek požádal dopisem o příspěvek 
na konferenci Jan Hus a pražská univerzita (konference se uskuteční ve dnech 16. – 19. 
9. 2015, pod záštitou rektora UK). Prod. P. Kolman se pokusí zjistit bližší zadání.  

 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta předložil kolegiu návrh na změny v Organizačním řádu MFF UK, 
především připomněl výchozí situaci vyplývající z platného předpisu. Ve smyslu diskuse 
vypracuje další verzi návrhu pro příští zasedání.  

 
b) Tajemník omluvil svou neúčast na schůzi kolegia děkana dne 21. 1. 2015, ze zdravotních 

důvodů.   
 

 
 
Zasedání skončilo v 13:40 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.nase-rotunda.cz/
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Příloha  
 

Fond Karla Urbánka 
pro studijní pobyty začínající v ak. roce 2015/16 

 
 
 
1) Fond Karla Urbánka (dále jen Fond) je zřízen za účelem podpory studia studentů doktorského 

studijního programu Fyzika, Informatika a Matematika na amerických univerzitách nebo 
výzkumných institucích. 

 
2) O podporu může žádat student doktorských studijních programů Fyzika, Informatika a 

Matematika v prezenční nebo kombinované formě studia, který k datu uzávěrky pro podávání 
žádostí absolvoval zkoušku z angličtiny. 

 
3) Podpora z prostředků z Fondu je omezena na úhradu cestovních a pobytových nákladů 

vybraných uchazečů formou cestovních příkazů nebo faktur za ubytování. Prostředky Fondu 
nemohou být použity k úhradě školného. Shora je výše podpory ohraničena částkou 20.000 USD. 

 
4) Délka studijního pobytu hrazeného z prostředků Fondu je minimálně jeden semestr, maximálně 

jeden rok. 
 

5) Žadatel spolu se žádostí o poskytnutí podpory z fondu předloží: 
a)      CV uchazeče, 
b)      podrobný studijní program pro dobu pobytu v USA, 
c)      jméno a stručné CV pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké 

straně, 
d)      ekonomickou rozvahu, ze které vyplyne požadovaná výše podpory; rozvaha bude 

zahrnovat nejen prostředky požadované z Fondu, ale i další (vlastní prostředky, prostředky 
Fondu mobility UK atd.), pokud jsou sdruženy k úhradě pobytu, 

e)      vyjádření přijímající instituce v USA, že navrhovaný studijní program je možné realizovat, 
f)      a případně potvrzení, že instituce v USA poskytne uchazeči na jeho pobyt finanční nebo 

věcnou podporu, pokud ji ekonomická rozvaha předpokládá. 
 

6) Veškeré dokumenty zmíněné v předchozím bodě budou předloženy v anglickém jazyce. 
 
7) Žadatel doručí svou žádost nejpozději do pátku 29. května 2015 na sekretariát děkana MFF, Ke 

Karlovu 3, 121 16 Praha 2. 
 

8) O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan. 
 

9) Uchazeč, který nebyl vybrán kvůli nedostatku finančních prostředků, se může o podporu ucházet 
v následujícím kole. Požadované dokumenty musí předložit znovu. 

 
10) Podporu není možno poskytnout opakovaně. 
 
 
 


