
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 1. dubna 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. 
Vlach, J. Trlifaj  
L. Skrbek 

 
 
 
Zápis ze zasedání konaného dne 18. března 2015 schválí kolegium dodatečně. 
Zasedání bylo zahájeno v 9:12 hodin. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: podklady pro akreditaci jsou 

dostupné na neveřejné adrese. Na tuto adresu budou podle dodatečných požadavků 
uloženy podklady pro habilitační a jmenovací řízení v elektronické podobě, existují-li (tj. 
zhruba od 1. 10. 2012). K řízením, ke kterým podklady v elektronické podobě nejsou, 
budou k žádosti přiloženy listinné kopie. Stávající akreditace MFF UK vyprší 20. 10. 
2015.  Návrh žádostí o akreditaci projedná na svém zasedání 1. 4. 2015 vědecká rada 
MFF UK.   

 
b) Směrnice děkana o vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti byla upravena na 

základě dalších připomínek, jak zazněly na minulé schůzi kolegia. Její součástí jsou 
odkazy na vzor smlouvy o smluvním výzkumu a formulář pro evidenci smluvního 
výzkumu. Děkan uvedl, co si přál ve výnosu ještě upřesnit. Jestliže členové KD do zítřka 
nedají k textu nové připomínky, lze směrnici považovat za schválenou.  
Stalo se po KD: Výnos byl vydán, viz: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm 

 
c) Soutěž monografií 2015. 

i) MFF UK do soutěže odeslala podklady pro ocenění sedmi monografií, 
v předepsaném termínu 27. 3. 2015.  

 
i) KD vzalo na vědomí dodatečné sdělení z RUK (27. 3. 2015) týkající se nutnosti 

vyznačit autorské podíly ve shodě s RIV.  
 
ii) KD vzalo na vědomí sdělení z RUK, že bylo vydáno nové Opatření rektora 

č. 15/2015, kterým se mění dosavadní pravidla Soutěže monografií na UK. 
Aktualizovaná pravidla především lépe popisují vlastní proces hodnocení komisemi 
a přímo ukládají, že 50 % až 75 % získané částky musí být využito na ohodnocení 
autorů. Stále však zůstává v platnosti podmínka, že fakulty mohou do soutěže 
vyslat pouze nejvýše 20 % ze všech monografií, které vyšly v daném roce.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí dopis pror. J. Konvalinky o zrušení bonifikace grantů za rok 

2014. Pokud by k bonifikaci došlo, MFF UK by získala přibližně 5 132 tis. Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
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e) Soutěž GA ČR 2016:  

 

Návrhy projektů 2016

sekce
podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

podáno 

návrhů 2015

podáno 

návrhů 2016

Fyzikální sekce 7 4 34 30 1 2 42 36

Informatická sekce 1 2 21 15 0 1 22 18

Matematická sekce 3 0 11 5 0 2 14 7

MFF celkem 11 6 66 50 1 5 78 61

Juniorské Standardní Mezinárodní
celkem 2015 celkem 2016

 
 

Nižší počet podávaných návrhů souvisí  jednak s periodizací řešení projektů, dobíháním 
víceletých projektů (čtyř- až pětiletých) a s vysokou úspěšností návrhů v soutěžích GA 
ČR 2015. 

 
f) Na MFF UK byly doručeny smlouvy na projekty SVV. Obsahují celkovou přidělenou 

částku na projekt a výši režie, ostatní údaje doplní řešitelé projektu a podepsané předají 
zpět na OVZS k zajištění podpisu p. děkana.  

 
g) V krátké době budou na fakultu zaslány smlouvy na projekty UNCE. Rovněž jsou na 

cestě smlouvy na projekty GA UK – výsledky 12. kola, viz: 
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&t
yp=N 

Ke smlouvám GA UK bude OVZS na přání SIAM přikládat „kuchařku“ řešitele GA UK. 
 

h) Mezinárodní spolupráce 
i) Dne 13. 5. 2015 se uskuteční v Karolinu setkání představitelů UK (pror. J. Škrha) 

se zástupci Hong Kong University of Science and Technology, (viz 
http://www.ust.hk/ ), jednat se bude o případné spolupráci. RUK žádá informaci, 
zda se MFF UK chce setkání zúčastnit. Zprávu prostředkuje OVZS, do 15. 4. 2015. 
Podle evidence OVZS za posledních 5 let nikdo z pracovníků MFF UK tuto 
univerzitu s cílem vědecké spolupráce nenavštívil, existující kontakty se váží 
k Chinese University of Hong Kong nebo k University of Hong Kong. Děkan a prod. 
P. Kolman zváží, zda na setkání do Karolina nevyslat Bc. S. Veselého ze STUD.  

 
ii) Z odboru vědy RUK byla vyžádána urgentní informace o spolupráci se SRN jako 

podklad pro cestu předsedy vlády B. Sobotky do Německa. Informace byla 
obsažena v nedávno na RUK zaslaných údajích o „vlajkových lodích“ i v 
rozsáhlých podkladech o mzn. spolupráci poskytnutých zahraničnímu odboru RUK. 
MFF UK přesto nabídla informace o spolupráci s Univerzitou Heidelberg a s DESY 
v Hamburku. 

 
iii) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o setkání s delegací 

představitelů univerzity v Leidenu konaném na RUK.  
 

iv) Zájem o případnou spolupráci s univerzitou Atheneum: prod. J. Trlifaj dostal dopis 
z OMK, na zasedání ho blíže osvětlil prod. M. Vlach. Těžiště uvažované 
spolupráce by mělo primárně spočívat ve filozofických a sociálních vědách. 

 
v) Podnět FF UK na vstup UK do Agence Universitaire de la Francophonie: prod. J. 

Trlifaj sdělí prod. E. Voldřichové Beránkové, že MFF UK by mohla uvažovat leda 
o zapojení se formou cotutelle, ale i toto by uvážila teprve na základě přesnější 
informace o finančních nárocích spolupráce. 

 
i) RVVI schválila návrh rozpočtu na vědu, historicky nejvyšší, na příští roky. Návrh je 

předložen vládě.   

https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&typ=N
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2015&typ=N
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j) „Vlajkové lodě“: podklady od sekčních proděkanů zpracuje do definitivní podoby OVZS. 

Případné využití vypracovaných anotací a odborných charakteristik týmů pro prezentaci 
na webu doporučilo kolegium ponechat na úrovni pracovišť, nejvýše sekcí.   

 
k) Disaster Resilience: na možnost zapojit se do projektu reflektoval doc. T. Halenka z KFA.  

 
l) Iniciativa Knihovny RUK - publikování ve vědě s vydavatelstvím Emerald, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/ 
 

m) Prod. O. Čepek sdělil, že informatická sekce by ráda změnila své zastoupení v GA UK. 
Procedurální postup mu sdělí OVZS.   

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KREDO: prod. F. Chmelík informoval o svých poznatcích z jednání s Ing. 

Katakalidisovou. Všechny žádané dokumenty prod. F. Chmelík na RUK již odeslal.  
 
b) Prod. F. Chmelík kolegium podrobně seznámil s obsahem zasedání fakultní komise pro 

studentskou anketu, které se konalo 25. 3. 2015. Momentálně ještě probíhá proces 
schvalování zápisu z jednání, koncept obdržel také děkan. Děkan požádal, aby se 
součástí zápisu stal přesný časový harmonogram pro uskutečnění ankety a pro její 
vyhodnocení včetně rozeslání výsledků ankety příslušným činitelům.  

 
c) Kolegium schválilo směrnici o uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu 

vydaném Univerzitou Karlovou v Praze, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer04.htm 

 
d) Slavnostní ceremoniály v Karolinu 

i) Absolventi kursů U3V dne 5. 6. 2015, 11:00 hodin: děkana zastoupí prod. F. 
Chmelík. 

ii) Absolventi doktorského studia 22. 5. 2015, 10:30: děkana zastoupí prod. V. 
Baumruk.  

iii) Promoce dne 10. 7. 2015: zúčastní se děkan.  
  

e) Redukce rozpočtu na výměny v rámci programu ERASMUS+: prod. F. Chmelík tlumočil 
doporučení dr. O. Pangráce, fakultního koordinátora programu, ponechat rozpočty na 
stávající úrovni, protože na MFF UK je ve srovnání s jinými fakultami zájem o výjezdy 
nižší, tudíž redukce není opodstatněná. Kolegium doporučení schválilo.   

 
Prod. P. Kolman 
f) Bakalářský studijní program Bioinformatika: PřF UK už vyhlásila přijímací řízení. Na MFF 

UK se o tento program starají RNDr. David Hoksza, Ph.D., a RNDr. Ondřej Pangrác, 
Ph.D., připravili webovou stránku, viz: 

http://bioinformatika.mff.cuni.cz/ 
 

g) Návrh harmonogramu příštího akademického roku: prod. P. Kolman bude konzultovat 
s vedoucí STUD náměty na lepší rozvržení, jak je členové KD vyslovili v diskusi, a na 
příští schůzi předloží nový návrh.  

 
h) Kolegium vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu přihlášek do 

bakalářského studia a výsledek porovnání těchto údajů s čísly z roku loňského. Data jsou 
povzbudivá, neboť celkový počet přihlášek je oproti roku 2014 vyšší.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer04.htm
http://www.ksi.mff.cuni.cz/cs/~hoksza
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2624.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/2624.htm
http://bioinformatika.mff.cuni.cz/
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i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o počtu studentů prvního ročníku 
bakalářských programů, kteří po kontrole studia postoupili do dalšího semestru (389).   

 
j) Kurzy pořádané v rámci CŽV: organizátoři z MFF UK se na nedávné schůzce vyslovili pro 

zavedení přijímacích testů pro zájemce, něco na způsob „domácí písemky“. Mohlo by to 
frekventantům kurzů usnadnit přechod do studia.  

 
Děkan 
k) Cena děkana MFF UK za nejlepší učebnici a za nejlepší monografii vydané v roce 2014 

(termín pro podání návrhů vypršel 31. 3. 2015): návrhy doručili proděkani pro sekce 
informatikou a matematickou, ze sekce fyzikální žádný návrh nepřišel. Kolegium se bude 
návrhy zabývat na své příští schůzi.  

 
l) KD vzalo na vědomí upozornění rektora UK (dopis čj. 3021/2015-I3 ze dne 23. 3. 2015) 

na podvodné praktiky, s nimiž se setkala FF UK (podvodná agentura zprostředkovávající 
jazykové kurzy pro zahraniční studenty).  

 
m) Jarníkova soutěž 2015: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty, že 

v letošním ročníku, konaném v Ostravě, se z MFF UK nejlépe umístil student Anh Dung 
Le, a to na 5. místě v kategorii mladších soutěžících.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-vjimc/ 
 

Zde jsou výsledky i ostatních studentů z MFF UK:  
 

I. kategorie (mladší)  
 5. Anh Dung Le  
 20. David Hruška  
 26. Martin Hora  
 34. Štěpán Šimsa 
 45. Jakub Svoboda 

II. kategorie (starší)  
 8. Ondrej Bartoš  
 14. Mirek Olšák  
 25. Radek Marcina  
 43. Martin Töpfer. 

 
Více na webu, viz: http://vjimc.osu.cz/j25results . 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015 byl 26. 3. 2015 zaslán Ekonomické komisi 

Akademického senátu MFF UK. Dne 8. 4. 2015 se uskuteční jednání mezi zástupci 
vedení fakulty a EK AS s cílem prodiskutovat materiál před jeho vlastním projednáním 
v plénu AS MFF UK dne 15. 4. 2015. 

 
b) Kolegium děkana schválilo vydání Směrnice děkana č. 6/2015 „Poskytování informací 

podle zákona č. 106/ 1999 Sb. na MFF UK“. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer06.htm 

 
c) Proběhlo výběrové řízení na administrátora budoucích výběrových řízení MFF UK - 

veřejná zakázka malého rozsahu „Administrace veřejných zakázek pro MFF“: komise 
posoudila jedinou došlou nabídku (celkem byly osloveny čtyři subjekty).  Nabídka svými 
parametry vyhovovala zadávací dokumentaci, a proto ji děkan na základě doporučení 
komise přijal a poté i uzavřel smlouvu.  

 
d) Pro rok 2015 byla s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., dojednána sleva na ročním 

pojistném ve výši 5 %, a to vzhledem k průběhu a množství uplatňovaných škod ze 
strany MFF UK v průběhu roku 2014. 

 
e) Kolegium vyhovělo žádosti Ing. Bicana, který provozuje na základě nájemní smlouvy svoji 

živnost v budově MFF UK na Malostranském náměstí, aby mu bylo sníženo nájemné za 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-vjimc/
http://vjimc.osu.cz/j25results
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer06.htm
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období od 1. 4. do 30. 9. 2015. Probíhající stavební práce na budově vyžadují konstrukci 
lešení a zábor chodníku, a tím nájemci provoz jeho živnosti znemožňují.   

 
f) Kolegium schválilo zapůjčení refektáře dne 11. 5. 2015 od 18:00. do 23:00 hodin, pro 

akci pořádanou 3. LF UK. Současně schválilo 50% slevu z nájemného.  
 

g) Na dopoledne 8. 4. 2015 svolala kvestorka UK poradu tajemníků fakult.  
 

h) Pro potřeby přípravné fáze OP VVV projektů si MŠMT vyžádalo od UK podklady 
k pasportizaci. V této souvislosti je třeba provést změnu současně nastavených 
15 kategorií kategorií místností na 40 požadovaných UK a MŠMT. 

 
i) Projekt VaVpI (objekt bývalých VD): kvůli hrozbě změny ve výši finanční spoluúčasti MFF 

UK navštíví reprezentace MFF UK ředitele odboru koordinace a řízení operačních 
programů MŠMT Ing. R. Rinna.    

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek poslal své body předem e-mailem.  
a) Prod. Skrbek odeslal na RUK (a kolegiu děkana kopii) anotaci „tvrdého“  projektu MFF 

UK Laboratoř nanostruktury hmoty do programu OP VVV. Do projektu byly zapracovány 
podněty z mimořádné za tímto účelem svolané schůze sekce F. Ing. A. Ujhelyiová 
z RUK, se kterou byla anotace po formální stránce projednána a byla shledána v 
pořádku, potvrdila příjem tohoto dokumentu a jeho zařazení do dalšího kola jednání OP 
VVV na RUK. 

 
b) „Měkké projekty“: podklady od proděkanů P. Kolmana, J. Trlifaje a M. Vlacha zpracoval 

do výsledného návrhu a na RUK dne 27. 3. 2015 odeslal děkan fakulty.  
 

c) Stavební práce OP VaVpI na MS a v Troji zatím probíhají podle schválených 
harmonogramů, dílčí problémy (kterých není vzhledem k rozsahu prací málo) jsou řešeny 
na kontrolních dnech. Informaci doplnil tajemník fakulty - byly zjištěny skryté závady 
(houbou napadené trámy), které vyvolají drobné práce navíc, v objemu pouhých desítek 
tisíc Kč.  

 
d) Dnem 27. 3. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na serverovnu v Troji. Projektová 

dokumentace na stavební a technologickou část serverovny, vypracovaná firmou 
Technico Opava, byla spolu se žádostí o schválení realizace a vysoutěžení dodavatele 
odeslána cestou RUK na MŠMT. Po schválení zadávacích podmínek bude neprodleně 
vyhlášeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavební části serverovny. 

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a na 
obsazení funkcí vedoucích/ředitelů pracovišť na MFF UK – sekční proděkani zaslali 
podklady pro inzeráty v deníku.   

 
b) Návrh směrnice děkana, kterou se vydávají závazné pokyny pro uzavírání pracovně 

právních vztahů na MFF UK v Praze, předložil tajemník fakulty. Členové KD k ní 
formulovali své připomínky. Definitivní znění určí děkan.  

 
c) Pror. A. Gerloch zaslal děkanovi souhrnnou statistiku zaměstnaných docentů a profesorů 

na UK v Praze, zpracovanou na základě podkladů z jednotlivých fakult. Za MFF UK 
zpracovali Mgr. T. Jančák a PhDr. M. Stiborová, CSc. Statistika má být představena také 
na rozšířeném kolegiu rektora UK dne 20. 4. 2015.  
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6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Veletrh vzdělávání 14. až 15. 10. 2015 v Nitře: za MFF UK se zúčastní prod. F. Chmelík. 

Rolí koordinátorky akce byla za MFF UK pověřena vedoucí OVVP. 
 
b) Kniha Rande s Fyzikou bude představena na akci Svět knihy, patronem vydání se stane 

děkan MFF UK, slavnostní ceremoniál za účasti ředitele Nadace Depozitum bonum a 
protagonistů televizního pořadu Zázraky přírody je naplánovaný na 16. 5. 2015. O den 
dříve proběhne neoficiální představení knihy za účasti bývalých studentů gymnázia Na 
Vítězné pláni a dalších protagonistů ze stejnojmenného seriálu. 

 
c) Rotunda sv. Václava: kolegium vzalo na vědomí průběžnou informaci prod. M. Vlacha 

o současném stavu sbírky a o výběrovém řízení. Dne 7. 4. 2015 se uskuteční přednáška, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-rotunda/ 
 

d) MFF UK a Matfyz Alumni, o.s., uzavřely smlouvu o spolupráci, čímž byl vytvořen 
potřebný formální rámec pro spravování financí apod. Během 14 dnů zahájí svůj pilotní 
provoz web; jeho testování skončí v červnu 2015, pak bude slavnostně představen 
(předběžně v září 2015). 

 
e) Doc. RNDr. Martin Nečaský, Ph.D., převezme v polovině dubna t.r. Cenu Fóra pro 

otevřená data. OMK o tom aktuálně umístí sdělení na fakultní web.  
 

f) OP VVV: prod. M. Vlach informoval o přípravě projektu s CPPT (fakultní „pobočky“ 
CPPT), jak ji minulý týden prodiskutoval s děkanem a následně s MUDr. M. Prášilem.  

 
 

g) DOD na MFF UK se bude konat dne 26. listopadu 2015 v Kongresovém centru, s trochu 
pozměněnou koncepcí. Hlavní přednášku zajistí informatická sekce, jméno 
přednášejícího navrhne prod. O. Čepek.  

 
h) Rozhovor s Mgr. Helenou Reichlovou je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-reichl/ 
 

i) Spolupráce s firmou Red Hat Czech, s.r.o.: MFF UK zveřejnila na svém webu informaci 
o tom, že firma pořádá 1. dubna 2015 den otevřených dveří – Open House 2015 pro 
studenty i pedagogy. Akce se koná v Brně, prod. M. Vlach omluvil neúčast zástupce 
vedení MFF UK (pozvánka byla doručena poměrně pozdě). 

 
j) MŠMT vyhlásilo programy na finanční podporu zájmových soutěží. Zájemci předloží 

žádosti k podpisu do 28. dubna 2015. Sběr přihlášek koordinuje OVVP. 
 

k) Časopis Květy připravuje seriál o historických zajímavostech na UK, věc koordinuje RUK. 
Předběžně je dohodnuto, že MFF UK se zapojí s příspěvky o bankovních trezorech 
v malostranské budově, o rotundě sv. Václava a dále o historických fyzikálních 
přístrojích.   

 
l) LightShow na budově Koleje 17. listopadu v Troji: show nemá charakter mezinárodní 

konference nebo výrazné charitativní akce, a proto jí děkan MFF UK svou záštitu neudělí. 
Navíc pořádající agentura se zatím neprokázala povolením od kvestorky UK nebo vedení 
KaM ani Kolejní rady. 
Stalo se po KD: Akce LightShow se po vzájemné dohodě s kolejní radou koleje 
17. listopadu, organizátory akce a vedením MFF UK konat nebude. 

 
m) „Juniorská univerzita“: MFF UK potvrdí zájem účastnit se pilotního jednosemestrového 

celouniverzitního projektu podle navrhovaného scénáře, tj. jednou či dvěma 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-04-rotunda/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-03-reichl/
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přednáškami/workshopy nebo formou dvou exkurzí. Výběr místa pro tento pilotní kurz 
v ZS akademického roku 2015/2016 je záležitost k jednání na rektorátem nabízené 
schůzce; závisí na celkové koncepci projektu, na časových a prostorových možnostech 
fakulty v daném dni plánovaného kurzu. Za MFF UK jsou možné popularizačně-odborné 
přednášky, workshop či exkurze, a to z oblasti matematiky, fyziky či informatiky. 
Samozřejmě přizpůsobené věku studentů středních škol. Kontaktní osobou zůstává 
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. 
Stalo se po KD: Odpověď, připravená prod. M. Vlachem, byla na RUK odeslána dne 3. 4. 
2015. 

 
n) Vydavatelství MatfyzPress 

i) Prod. M. Vlach informoval o svém včerejším jednání s vedoucím Ing. Z. Šedinou. 
Kolegium prodiskutovalo následující body a otázky. 
- Novela směrnice o ediční činnosti a jejích příloh: autorské honoráře půjdou 

nově na vrub vydavatelství.  
- Změna v honorování autorů: kombinace nižšího honoráře s podílem autora na 

výnosu z prodeje.  
- Zvýšení prodeje publikací se nejeví jako příliš reálné (typické je, že studenti si 

jeden výtisk oskenují a uloží na webovskou stránku), ani od elektronického 
vydávání textů nelze očekávat pronikavé zvýšení zisku. Byla diskutována 
možnost prodeje elektronických příprav (ve formátu pdf) přednášejících, za 
symbolické poplatky. 

- Odpisy současných knižních zásob: záležitost dořeší prod. M. Vlach a 
tajemník fakulty. Prod. M. Vlach doporučil ponechávat publikace v zásobě na 
skladě max. 5 let. Prod. M. Rokyta požádal o informaci, jak a nakolik ovlivňují 
zásoby publikací na skladě hospodaření fakulty.   

- Kolegium pověřilo prod. M. Vlacha, aby opatřil informace užitečné pro 
srovnání činnosti MatfyzPress s praxí např. v nakladatelství Karolinum, 
Dokořán apod. Poté aby připravil konkrétní návrh novely fakultní směrnice 
o ediční činnosti včetně změny výše autorských honorářů. 

- Do doby vydání novely zmíněné směrnice funguje MatfyzPress v provizorním 
režimu, a tedy je pozastavena výroba titulů schválených v edičním plánu na 
rok 2015. 

ii) Účast fakulty (resp. Vydavatelství MatfyzPress) ve výběrovém řízení na tisk 
výročních zpráv pro Ústřední vojenskou nemocnici: zadavatel řízení si vyžádal 
ukázky tisku. 

 
o) Spolupráce s ČSOB: prod. M. Vlach dojednal na schůzce se zástupcem banky dr. 

Petrem Jarošem, že ČSOB navrhne změnu stávající smlouvy o spolupráci. Doc. M. 
Nečaský z KSI je ochotný garantovat nejen smluvní výzkum s ČSOB, ale být také 
koordinátorem fakulty v rámci Partnerského programu. 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Návrh rozpočtu MFF UK na rok 2015: děkan a prod. M. Rokyta seznámili kolegium se 
simulací, jak by vypadalo dělení rozpočtu mezi sekce, kdyby byl koeficient K rozpočítán 
přesně ve shodě se vzorečkem aplikovaným při dělení financí mezi fakulty UK. Výsledné 
alternativy ukázaly, že minule přijaté kompromisní řešení je dobré.  

 
b) Děkan poskytl další informace k výjezdnímu zasedání kolegia děkana naplánovanému na 

dny 12. a 13. 5. 2015. 
 

Zasedání skončilo v 13:34 hodin.  
 
Zapsala:  
T. Pávková 


