Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce
22. ledna 2015

Přítomni:

M. Rokyta, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma, V. Dolejší (za
P. Knoblocha)

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi
minulou a touto schůzí. KMS schválilo plán schůzi na 1. pololetí roku 2015. Příští schůze se
uskuteční 19. února 2015, další pak 12. března 2015, 9. dubna 2015, 14. května 2015 a 18. června
2015, vždy od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1. Věda a výzkum
a) Rozpočet na rok 2015. Proběhla diskuse o „základním rámci“ a „principech rozdělování
příspěvků a dotací“ v rámci sestavení rozpočtu UK pro rok 2015. Odpovídající dva
dokumenty projedná zítra (tj. 23. 1. 2015) AS UK a v posledním lednovém týdnu VR UK.
Proděkan oznámil, že principy sestavení rozpočtu UK, budou-li schváleny, doznají letos
některých důležitých změn: budou např. zrušeny odpisy, dojde k jinému nastavení priorit
v ukazateli K, bude jinak postupováno při počítání absolventů studií, a dojde k bonifikaci
aplikovaného výzkumu tím, že v tzv. Pilíři III se budou získané RIV body počítat (pouze
v rámci UK) s dvojnásobnou hodnotou. Dopady těchto změn na MFF UK budou v sumě
spíše negativní, velikost příslušného záporného čísla však zatím nelze dostatečně přesně
odhadnout. Proděkan dále informoval o nejasnostech při aplikaci Pilíře II („excelence“),
jehož výsledky zpracovaly a odevzdaly příslušné panely již v září, tyto výsledky však
nebyly, jak se zdá, vyššími úřady dosud do hodnocení vědy odpovídajícím způsobem
zapracovány.
b) Centra univerzitního výzkumu START. Kolegium sekce diskutovalo poměrně dlouho
o nových projektech UK s názvem START. Cílem těchto projektů je „vytvořit dlouhodobý
systém podpory pro vytváření nových skupin na fakultách a součástech UK vedených
mladými vědci, vytvořit podmínky pro školení studentů UK v kontaktu s vědou špičkové
mezinárodní úrovně, a posílit možnosti kariérního růstu mladých pracovníků UK“. Podle
rektorátem navrhovaných termínů by soutěž měla být vyhlášena 1. 3. 2015 a její
financování zahájeno 1. 7. 2015. Má jít o tříleté projekty, vedoucím projektu může být
pracovník s excelentními výsledky, který je zapojen do mezinárodní spolupráce a v době
aplikace má úvazek alespoň 0,5 na fakultě podávající návrh Centra, přičemž od doby, kdy
získal titul Ph.D., neuplynulo v době podání žádosti více než 12 let. V týmu musí být
alespoň 3 doktorandi, maximálně pak 10 doktorandů, dále i Mgr. studenti. Částka,
o kterou lze žádat, nesmí překročit 1,5 mil. Kč ročně. Projekty určené k financování
dostanou navíc tzv. ,,dodatečnou podporu Centra“ ve výši až 1 mil. Kč. V případě
úspěšného splnění cílů Centra bude možnost prodloužit jeho činnost o 2 roky.
Stalo se po KMS: AS UK dne 23. 1. 2015 zahájení projektů ,,START“ v letošním roce
neschválil. STARTy tak zahájí nejdříve počátkem roku 2016. Podle „Principů“ pro sestavení
rozpočtu UK na rok 2015 by to mělo znamenat, že prostředky ve výši 25 mil. Kč budou
vráceny zpět do SVV (a zřejmě tedy dojde po redukci těchto k jejich opětovnému navýšení)
a prostředky ve výši 10 mil. Kč budou vráceny zpět „do Prvouk“ (takto bylo oněch 35 mil. na
letošní STARTy původně získáno).
c) Vlajkové lodě. Prorektor Konvalinka požádal fakulty o vytipování vědeckých skupin
a směrů, které by mohly být označeny jako tzv. ,,vlajkové lodě“ fakult a využity „při
jednáních se zahraničními partnery i k propagaci UK v ČR a v zahraničí“. UK tyto skupiny
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d)

e)

f)

g)

také bude prezentovat jako vhodné týmy pro spolupráci při předkládání mezinárodních
projektů. Na rektorát UK je třeba do 10. 2. 2015 dodat: název příslušné skupiny, jméno
vedoucího pracovníka a anotaci příslušného vědeckého programu (maximálně na
polovinu normostrany) v angličtině a češtině, s maximálně třemi významnými výstupy
v posledních pěti letech. Proděkan se s pomocí KMS a také Rady Prvouk pokusí sestavit
seznam plavidel, které by mohly rektorátní flotilu obohatit.
Termín MFF: 9. 2. 2015
Nominace do pracovních skupin pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Přílohou nového
VŠ zákona bude seznam jednotlivých oblastí vzdělávání v ČR včetně profilů absolventů
příslušných studijních programů. Předchozí verze tohoto dokumentu se setkala se
značnou kritikou, dokument bude proto přepracován. KMS se shodlo na tom, že by do
příslušné pracovní skupiny nominovalo za matematickou sekci doc. J. Tůmu. Ten
s nominací souhlasil.
Akreditace docentů a profesorů. V říjnu končí MFF akreditace pro udělování titulů doc.
a prof. Proděkan M. Rokyta seznámil KMS s návrhem akreditovat 6 matematických oborů
(místo současných sedmi). Redukce spočívá ve sloučení algebry, teorie čísel, logiky
a teorie množin do společného oboru Algebra, teorie čísel a matematická logika. Jednání
právě probíhají (schůzka sekčních proděkanů či jejich zástupců s proděkanem pro vědu
na toto téma bude 27. 1. 2015) a sekční proděkan bude operativně konzultovat vše
s představiteli pracovišť per rollam.
OBD. Vzhledem k tomu, že koordinátoři PRVOUK mají odevzdat průběžné zprávy o plnění
PRVOUK do 27. 2. 2015 a vedení UK si přeje mít u publikací v OBD podporu PRVOUK
explicite uvedenu, zopakoval proděkan M. Rokyta žádost, aby pracovníci MS vložili své
výsledky do OBD nejpozději 21. 2. 2015 a aby všechny publikace nesly v OBD dedikaci na
PRVOUK P47 - Matematika. (V publikacích samotných není nutno tuto dedikaci uvádět,
dedikace PRVOUK je ryze interní záležitostí UK.)
Diskusní setkání RVŠ o GAČR. Bylo připomenuto, že RVŠ zve všechny zájemce na
diskusní setkání ,,Role GAČR ve financování základního výzkumu“, které se koná 5. 2. od
13 hod. v Modré posluchárně Karolina. Na setkání vystoupí předseda GAČR prof. RNDr.
Ivan Netuka, DrSc., a další členové předsednictva GAČR, po těchto vystoupeních bude
diskuse.

2. Personální a mzdové záležitosti
a) Tarifní platy. Dne 1. 1. 2015 vstoupila v rámci mzdového předpisu UK v platnost
tabulka nových tarifních rozmezí pro jednotlivé mzdové třídy - dochází ke zvýšení
dolních hranic příslušných mzdových tříd. KMS konstatovalo, že vzhledem ke krokům,
které učinilo vloni a které s touto změnou již počítaly, není třeba nic měnit na interních
tarifních rozmezích sekce, neboť novým tabulkám vyhovují. Aktualizace příslušného
sekčního dokumentu o tarifních rozmezích je tak pouze formální a zachycuje pouze
změnu na úrovni UK.
b) Hodnocení pracovišť. Byla aktualizována kritéria pro hodnocení pracovišť MS.
Dochází k těmto zásadnějším změnám:
 Pokud autor vykazuje článek ve více českých institucích, pak příslušné bodové
hodnocení pro účely bodování v rámci sekce se bude dělit počtem takovýchto
dedikací.
 Dva body, které byly dosud přidělovány pouze článkům ve CMUC, budou
přidělovány všem článkům v neimpaktovaných časopisech, uvedených ve
SCOPUS.
Termín: Podklady pro hodnocení pracovišť podle kritérií 1-5 dodají vedoucí pracovišť
do 10. 3. 2015.
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c) Práce v rámci CŽV a rigorózní práce. Proděkan Rokyta přislíbil, že zjistí, jakým
způsobem se na fakultě zachází s prostředky, plynoucími z poplatků za celoživotní
vzdělávání, či za rigorózní řízení. Diskuse na KMS se dále odvíjela na téma započítávání
vedení prací CŽV a rigorózních prací do hodnocení pracovišť. K jednoznačnému názoru
KMS nedošlo, diskuse bude pokračovat v návaznosti na výše zmíněné informace.
d) Dohoda k realizaci jiného postupu podle ustanovení § 39 odst. 4 Zákoníku práce.
Zákoník práce nově umožňuje, aby nebyla dodržena klauzule ,,nejvýše tři tříleté
smlouvy na dobu určitou“, pokud se na tom instituce a odbory dohodnou. Výsledkem
současné dohody mezi odbory a vedením UK je například:
 Možnost přijmout pracovníka za účelem práce na grantu (projektu), který bude
ze 100% placen z tohoto grantu (projektu), a to na celou dobu trvání tohoto
grantu (projektu). Příslušnou smlouvu pak lze prodloužit ještě dvakrát
v závislosti na další práci na projektu.
 V odůvodněných případech může dále děkan fakulty prodloužit pracovní poměr
OA, který se připravuje na habilitační řízení, o další, maximálně tříleté, období.
(Nutnou podmínkou je písemná žádost zaměstnance.)
 Náhrada za dočasně nepřítomné (např. za pracovníka, který je na mateřské
dovolené nebo na studijním či přednáškovém pobytu v zahraničí):
S pracovníkem, který nahrazuje dočasně nepřítomného pracovníka, lze uzavřít
smlouvu na dobu určitou. Tato smlouva se pak nebere v úvahu, pokud poté
pracovník případně nastoupí na „regulární“ místo, kde již není „náhradou za
někoho“.
 Původní návrh, aby s důchodci bylo možno uzavřít více pracovních smluv na
dobu určitou, než tři, byl právníky odmítnut, paradoxně z toho důvodu, že by
pak s důchodci bylo zacházeno jinak než s ostatními pracovníky, což lze
kvalifikovat jako „diskriminaci z důvodu věku“. Děkan fakulty a odborová
organizace dále navrhují, aby důchodci, kteří pracují na DPČ, byli zaměstnáni na
částečný úvazek. Podmínkou opětovného obnovení akademického místa, je však
absolvování nového konkursu na toto místo.
e) Příspěvek na mateřské školky. Podle téže dohody mezi odbory a vedením UK bude
možno zaměstnancům, jejichž dítě je umístěno v mateřské školce, zřízené podle
školského zákona, přispívat ze sociálního fondu, a to až do výše ½ částky, kterou rodiče
platí, maximálně však 25 tisíc Kč za kalendářní rok. Úhrada bude provedena
pravděpodobně formou jednorázové roční refundace (tato je totiž vázána na předložení
faktur a dokladů o proplacení částek, což by bylo v případě kratších intervalů
administrativně poměrně náročné). Toto se týká dětí ve věku od 2 do 4 let. Limit 2-4
roky se zdá fakultě nešťastně nastavený a bude na příslušných místech apelovat k jeho
logičtějšímu nastavení. Podrobnosti celého procesu budou upřesněny děkanátem.
f) Konkursy na akademická místa. Termín pro vypsání případných jarních konkursů na
místa je 27. 3. 2015.

3. Hospodářské záležitosti
a) Stravenky. Během 1. čtvrtletí bude hodnota stravenky zvýšena z 80 Kč na 90 Kč
(zaměstnanec bude hradit 41 Kč, zaměstnavatel 49 Kč). Zároveň bude možnost hradit
stravenky formou srážky ze mzdy (k tomu musí zaměstnanec podepsat písemný souhlas
- vhodný okamžik k tomu je například učinit tak v souvislosti s návštěvou mzdové
účtárny za účelem daňových podpisů). Současně bude možnost místo stravenky
v hodnotě 90 Kč čerpat stravenku v hodnotě 40 Kč a stravenku v hodnotě 50 Kč.
b) Cestovní příkazy. Proděkan upozornil na již delší dobu platné pravidlo, které nemusí
všichni zaměstnanci znát: pracovníkovi na služební cestě se nevyplácí plná výše diet,
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pokud nějaké jídlo je již zahrnuto v ceně ubytování nebo je hrazeno v konferenčním
poplatku (např. conference dinner).
c) Doúčtování grantu. Je třeba dodržovat termíny pro doúčtování grantů (v souladu
s pravidly o rozpočtovém provizoriu). V některých případech výpisy z IFISu
neodpovídaly údajům v grantové zprávě a Ing. Lanková nemohla sehnat řešitele
příslušných grantů. Proděkan tlumočil žádost pracovníků hospodářského oddělení, aby
řešitelé dodržovali stanovené termíny.
d) Uzavírání DPČ. Podklady pro uzavírání DPČ je třeba včas dodávat Mgr. Jančákovi, podle
předpisů by tak mělo být před datem zahájení pracovní činnosti, na kterou se dohoda
uzavírá.

4. Různé
a) Proděkan Rokyta připomněl resp. oznámil některé (interní) termíny (pro úplnost jsou
zde uvedeny i důležité termíny, obsažené v textu výše):
30. 1. 2015: Aplikace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin,
http://www.cuni.cz/UK-4177.html, interní termín MFF.
9. 2. 2015:
„Vlajkové lodě“, viz bod 1c). Interní termín msekce.
15. 2. 2015: Cena děkana za reprezentaci a propagaci MFF UK,
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm.
20. 2. 2015: (Rektorátní) cena za reprezentaci a propagaci UK,
http://www.cuni.cz/UK-4909.html, interní termín MFF.
20. 2. 2015: Dodat M. Rokytovi podklady pro výroční zprávu za 2014.
Šablona zprávy byla rozeslána mailem. Interní termín msekce.
5. 3. 2015:
Ples MFF UK na Žofíně.
10. 3. 2015: Podklady pro hodnocení pracovišť, viz bod 2b).
14. 3. 2015: Ples UK na Žofíně.
27. 3. 2015: Termín pro vypsání jarních konkursů.
29. 5. 2015 : Aplikace na podporu z Fondu Karla Urbánka. Termín MFF.
13. 11. 2015: Děkanský sportovní den MFF UK.
b) Počítače do K11 byly dodány (ministerský projekt byl proplacen 10. 12. 2014),
v současné době probíhá montáž a do začátku letního semestru budou všechny počítače
v K11 nahrazeny novými.
c) Dotaz prof. J. Rataje, zda počet stravenek uváděný v SISu je směrodatný. M. Rokyta slíbil,
že zjistí, jak se bude postupovat, pokud údaje v SIS neodpovídají počtu stravenek, na
které by měl pracovník nárok podle jeho vlastní evidence.
d) M. Rokyta informoval o nových pravidlech jednotného vizuálního stylu UK. Příslušné
opatření rektora (č. 1/2015) je na str. http://cuni.cz/UK-6632.html, přílohou k němu je
i 64-stránkový manuál.

Schůze byla ukončena v 17:00.
Zapsal: B. Opic
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 28. 1. 2015
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