Zápis 01/2013
ze 7. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
7. 2. 2013, 13:00-14:15, seminární místnost MÚUK
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín

Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Josef Málek, Bohdan
Maslowski, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj

Omluveni:

Jan Malý, Luboš Pick

1. Hospodaření Prvouk v roce 2012
Koordinátor Rokyta předložil přítomným členům Rady zprávu o hospodaření Prvouk v r. 2012.
Veškeré prostředky, přidělené na program Prvouk P47, byly vyčerpány v souladu s plánem, který
Rada schválila na své 5. schůzce dne 11.10.2012. Podrobněji:
a) Přidělené prostředky
Finanční prostředky na 2. pololetí *) 2012 pro Prvouk P47
Finanční prostředky na 2. pololetí *) 2012 pro Prvouk P15
Bonifikace Prvouk P15, přidělená RUK dne 14.11.2012 **)
Finanční prostředky na 2. pololetí 2012 pro oba Prvouky msekce

25.180.071,- Kč
328.000,- Kč
16.500,- Kč
25.524.571,- Kč

*) 1. pololetí roku 2012 bylo předfinancováno ještě před zahájením projektů Prvouk.
**) Viz zápis z kolegia děkana MFF UK ze dne 14.11.2012
b) Využití přidělených prostředků Prvouk na matematické sekci
V souladu s pravidly Prvouk byly výše uvedené prostředky na celé matematické sekci využity
takto (základem pro uvedená procenta je zde tedy částka 25.524.571,- Kč)
Pravidlo Prvouk
nejvýše 25% z celkové částky

Režijní náklady
Mzdy, odměny, stipendia ***)
Povinné odvody (dány výší mzdových prostředků, náhradami, nemocemi...)
Provozní prostředky
***)
Celkem

Skutečnost
24,98 %
53,63%
18,67%
2,72%
100,00%

***) Rozdělení na mzdové a provozní prostředky není dáno pravidly Prvouk, bylo v
kompetenci Rady Prvouk.
Dále, podle pravidel programu Prvouk musí odměny a mimořádná stipendia tvořit alespoň
10% celkových mzdových nákladů. Na matematické sekci to bylo v r. 2012 celkem 10,29%
celkových mzdových výdajů, tedy i toto pravidlo bylo dodrženo. Přesnější údaje o udělených
odměnách jsou k dispozici v zápisu ze schůzky Rady Prvouk č. 06/2012.
c) Cesty a přijetí hostů s využitím institucionálních prostředků
Na cestování a pobyt hostů byla celkem z institucionálních prostředků spotřebována částka
774 tis. Kč, z toho na cesty řešitelů Prvouk 672 tis, a na pobyt jejich hostů 102 tis. Kč. Tyto
částky v sobě zahrnují celkem 37 cest pracovníků matematické sekce a přijetí celkem 11
hostů.
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2. Průběžná zpráva Prvouk za r. 2013
 Členové Rady vyslechli informaci koordinátora o přípravě průběžné zprávy Prvouk za rok
2012. Koordinátor požádal členy Rady, aby mu do konce týdne poslali seznam cca 2-3
nejlepších publikací z oborů a disciplín, které zastupují v Radě Prvouk, za účelem uvedení
v průběžné zprávě.
T: 10.2.2013
 Dále koordinátor požádal členy Rady o dodání vhodných ilustračních materiálů (nejlépe
grafické výstupy matematických výsledků či jiné ilustrující materiály) ve formátu jpg, v
co nejlepší kvalitě, pro potřeby článku v časopisu FORUM, a to nejpozději začátkem
příštího týdne.
T: 13.2.2013
 Členové Rady poté pověřili koordinátora dokončením obou zmiňovaných materiálů v
požadovaných termínech (interní termín průběžné zprávy MFF: 13.2.2013, termín pro
článek v časopisu FORUM: 20.2.2013), s tím, že je koordinátor předloží Radě Prvouk k
náhledu a připomínkám nejpozději v pondělí 11.2.2013 večer.
3. Návrhy na podporu cest a přijetí hostů z Prvouk v r. 2013
Koordinátor předložil členům Rady přehlednou tabulku o využití prostředků na podporu cest a
zvaní hostů z Prvouk v roce 2012 a také (elektronicky před schůzkou Rady) tabulku žádostí na
financování cest a přijetí hostů z projektu Prvouk na 1. pololetí 2013. V této chvíli (7.2.2013)
překročily žádosti na 1. pololetí 2013 částku 600 tis. Kč, což je více než 77% částky, spotřebované
za celý loňský rok.
Členové Rady se shodli na následujících tvrzeních:
a) Prvouk nemá apriori alokované prostředky na cesty, tedy prostředky, které je "nutné"
procestovat. Oddělení prostředků na cesty a zvaní hostů z celkové částky Prvouk
provádí Rada "na úkor" jiných prostředků Prvouk, zejména mzdových. Z toho důvodu
je dobré držet provozní výdaje na cesty a zvaní hostů v rozumné výši, nepříliš
převyšující loňskou "procestovanou" částku.
b) Při udělování podpory by obecně měli dostávat přednost smysluplné cesty, jejichž
žadatelé z nějakého důvodu nemají dostatek jiných (účelových) zdrojů; smysluplnou
cestou je například konference s aktivní účastí (s prezentací, s příspěvkem).
c) Koordinátor má v souvislosti s předchozím bodem právo si vyžádat informaci o
dalších zdrojích žadatele, a o tom, zda jde o cestu s aktivní účastí či ne.
d) Prvouk není prioritně určen pro podporu dlouhodobých pobytů, typicky jde o cesty do
30 dnů.
Co se týká aktuálního stavu žádostí o podporu z Prvouk pověřila Rada koordinátora, aby ve
smyslu bodu b) a c) výše komunikoval s některými žadateli a upřesnil s nimi jejich požadavky.

Zapsal M. Rokyta, 7. 2. 2013, korektury uzavřeny a zveřejněno: 11.2.2013
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