Zápis z 213. zasedání AS MFF UK dne 11. listopadu 2015
Přítomni: Filip Beran, Milan Pšenička, Josef Svoboda, Jan Musílek, Tomáš Masařík, Petr Vágner,
Cyril Brom, Zdeněk Drozd, Jiří Fiala, Roman Grill, Jan Hric, Karol Kampf, Arnošt Komárek, Milan
Krtička, Vladislav Kuboň, Petr Kučera, Marek Omelka, Ondřej Pangrác, Josef Pešička, Dalibor Šmíd,
Michal Žák
Hosté: Jan Kratochvíl, František Chmelík, Mirko Rokyta, Petr Kolman, Vladimír Baumruk (↓19:10),
Anotnín Líska (↓19:10), Dana Lanková (↓19:10), Martin Vlach, Jiří Šejnoha, Alan Lexa
Omluveni: Vít Musil, Karel Kolář, Pavel Krtouš
Program
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 212. zasedání
3. Informace Vedení fakulty
4. Návrh podmínek příjimacího řízení do doktorského studia
5. Závěrka hospodaření MFF UK k 30.9.2015
6. Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK
7. Senátní komise
8. Různé

1. Schválení programu
Program byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 212. zasedání
Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace vedení fakulty
Slova se ujímá J. Kratochvíl:
1. Svou promluvu otvírá zprávou o kolaudaci stavební části trojské serverovny v rámci projektu
VaVpI, která bez problémů proběhla 9. listopadu.
2. K otázce Rotundy sv. Václava říká, že ministerstvo financí schválilo dokumentaci k
výběrovému řízení, kde jedním z parametrů jsou zkušenosti s restaurátorskou činností.
Výběrové řízení je tedy vyhlášeno, otvírání obálek proběhne v pondělí 16. listopadu.
3. Dále se děkan upozorňuje na některá opatření rektora, která v nedávné době vešla v platnost, a
další dokumenty, které z rektorátu dorazily. Jedná se např. o tzv. “Vnitřní systém zajišťování
kvality na UK”, který se vedení fakulty (a nejen naši) jeví jako zbytečně administrativně
zatěžující. Materiál přepošle děkan předsedovi AS MFF UK (překvapen, že k AS se dosud
nedostal oficiální cestou). Připomínky fakulty k tomuto materiálu zašle děkan na RUK v
pondělí 16. 11. 2015.
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4. Děkan na závěr komentuje problémy kolem prospěchových stipendií, které zasáhly fakultu před
několika dny. Na vině byl přechod na nový způsob výpočtu průměru pro přiznání
prospěchového stipendia po prvním úseku bakalářského studia, při kterém nebyly některé
hodnoty přeneseny z testovacího prostředí do prostředí ostrého. Zejména je nepříjemné, že na
zveřejněných seznamech figurovala jména studentů, kteří nakonec stipendium dostat nemohou,
za což se vedení fakulty omlouvá. Na nápravě se již pracuje, ale definitivní seznamy příjemců
prospěchových stipendií ještě hotové nejsou.
F. Chmelík poté hovoří o projektu vzájemného zpřístupnění výuky s ČVUT. Smlouva s Fakultou
informačních technologií již byla podepsána a nyní se pracuje na smlouvě s Fakultou
elektrotechnickou.
M. Vlach přidává informace z oddělení propagace:
1. V otázce Rotundy sv. Václava byla schválena první monitorovací zpráva, takže peníze od
ministerstva financí za první období by měly, byť s velkým zpožděním, dorazit. Také říká, že
malostranská základní škola má i nadále zájem o spolupráci na projektu. Do rotundy by příští
týden měla přijít natáčet i Česká televize pro Křesťanský magazín.
2. Firma Preciosa přistoupí k dalšímu smluvnímu výzkumu na základě zkušeností, která vzešla ze
studentských fakultních grantů, které byly vyhlášeny před dvěma lety.
3. V nejbližší době bude najmenována nová Ediční komise, která se skládá ze dvou Redakčních
rad MatfyzPressu, jehož dlouho se táhnoucí reforma snad v blízké době dojde ke svému konci.
S tím souvisí také programování e-shopu, kde již existuje první náhled nové podoby. M. Vlach
doufá, že po určitých úpravách bude e-shop do konce listopadu hotový.
4. Blíží se začátek spuštění projektu fakultních škol. V pátek 13. listopadu bude M. Vlach
společně se Z. Drozdem propagovat jak projekt fakultních škol, tak knihu Rande s fyzikou v
Ostravě, na Wichterleově gymnáziu, resp. v České televizi. S ředitelem Wichterleova gymnázia
bude podepsána historicky první smlouva o fakultní škole, zájem o tento krok dokonce projevil
místní tisk. Ředitelé ostatních patnácti škol jsou pozváni na odpolední program Dne otevřených
dveří, kde tedy budou podepsány další smlouvy.
5. Nastal také pokrok v otázce nového webu, přičemž by situace měla být jasnější na přístím
zasedání AS MFF UK. Nově je v čele pracovní skupiny pro web dr. Martin Děcký, který je
podle M. Vlacha na tuto činnost výborně připraven. Do 30. listopadu by se měla sejít komise
pro web a shrnout veškeré připomínky k tomuto bodu. M. Vlach zároveň zve kohokoli z AS
MFF UK na setkání pracovní skupiny pro web. Na tvorbu nového webu pak bude vyhlášeno
výběrové řízení.
Děkan dodává, že odstoupení M. Vlacha z vedení pracovní skupiny nebylo jevem náhodným a náhlým.
U Martina Děckého, který byl dlouho ve věci nového webu aktivní, se jen čekalo na to, až obhájí svou
doktorskou práci a bude se moci novému webu věnovat naplno.
J. Pešička se táže na případné termíny v dokumentu “Hodnocení kvality a vzdělávací činnosti” a na to,
zda k němu budou mít členové senátu přístup.
Děkan odpovídá, že dokument by ještě měl projít několika koly připomínkování. Také předpokládal, že
se ke členům senátu již dostal po senátní linii. Pakliže by se tak nestalo, dodá jej zájemcům osobně.
J. Svoboda vznáší dotaz na spolupráci MFF UK a ČVUT. Doslechl se, že některým studentům FJFI
ČVUT nebylo zapsání předmětů na MFF UK dovoleno, naopak jim měl vynadat proděkan Beneš, který
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žádosti přijímal.
F. Chmelík o tomto problému nevěděl, pokud ale dostane konkrétnější informace, bude jej řešit. Na
následnou otázku týkající se platby za předměty odpovídá, že spolupráce funguje v rámci mimořádného
studia a studenti MFF UK nic platit nemusí.
M. Pšenička se ptá, zda vedení obdrželo nějakou žádost o stipendium na podporu dobrovolnictví na
Balkáně. F. Chmelík odpovídá, že nikoli, ale je na takový případ připraven. Co se týče informovanosti
studentů, nebyl v tomto případě rozeslán oběžník, ale F. Chmelík je ochoten s M. Pšeničkou na tvorbě
takového oběžníku spolupracovat.
Slovo si opět bere děkan a informuje senát o aktivitách delegace vedení UK v Bruselu. Se zdejší
Svobodnou univerzitou bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Následně se diskutovalo o
rozdílech obou institucí a o styčných bodech, na kterých by mohla být spolupráce založena, přičemž se
hovořilo také o otázce azylantů a migrantů. Děkan si velice pochvaluje způsob, jakým Svobodná
univerzita Brusel k jednání přistoupila a hodnotí návštěvu jako velmi produktivní. Na závěr vyzdvihuje
pochvalná slova, kterými vedoucí tamního oddělení statistiky označili již probíhající spolupráci s
Katedrou pravděpodobnosti a statistiky MFF UK.
M. Pšenička se dále táže na dění kolem ankety a případné závěry, které ve věci učinila komise pro
anketu.
F. Chmelík odpovídá, že závěry komise má vedení k dispozici. Předpokládá, že otázka ankety se bude
řešit na kolegiu děkana.
T. Masařík se ptá, zda mohou ostatní také vidět příslušné závěry.
F. Chmelík jej ujišťuje, že vše je k dispozici.
Děkan zároveň zve kohokoli, kdo by se chtěl k tomuto tématu vyjádřit, na setkání 25. listopadu od
18:00 do své pracovny, popřípadě do zasedací místnosti.

4. Návrh podmínek příjimacího řízení do doktorského studia
P. Kolman krátce prezentuje aktualizované podmínky a změny, které sebou přináší. Nově bude místo
úrovně C1 požadována znalost anglického jazyka pouze na úrovni B2 a zkoušky nebudou probíhat na
fakultě, naopak budou studenti absolvovat jednu ze standardizovaných zkoušek, které se konají po
celém světě během celého roku. Znalost AJ budou studenti nově moci doložit do konce srpna namísto
starého deadlinu na konci dubna. Také byl seznam akceptovaných zkoušek zkrácen o ty, které nikdo
nevyužíval.
Poté se ujímá slova M. Pšenička a prezentuje připomínky, které si k návrhu připravila studijní komise
AS MFF UK. P. Kolman je bere na vědomí a veškeré nejasnosti vysvětluje ke spokojenosti členů
studijní komise. Přechází se tedy k hlasování o přijetí návrhu.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studia
Hlasování 20 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato
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5. Závěrka hospodaření MFF UK k 30. 9. 2015
Za ekonomickou komisi AS MFF UK se ujímá slova J. Pešička. Jeho první otázka na vedení se týká
tzv. způsobilých nákladů. Zajímá jej, zda jsou známy částky při zálohovém financování velkých
projektů, které nebudou nebo by nemusely být uznány jako způsobilé náklady a jak velké se tyto částky
očekávají.
D. Lanková odpovídá, že jediné, co je schopna s jistotou odhadnout, jsou nezpůsobilé náklady ve výši
cca 300 000Kč, které se týkají mezd v listopadu a prosinci u prodloužených projektů, kde byly náklady
počítány do desátého měsíce, kdy měly být všechny tři projekty ukončeny. Jinak okolnosti kolem
předfinancovávání projektů jsou velmi komplikované a tudíž si netroufá odhadovat nezpůsobilé
náklady, které mohou fakultu ještě potkat.
V. Baumruk dodává, že u přístrojového projektu bude mezi nezpůsobilými náklady část nákladů na
výběrové řízení, které se budou pohybovat v řádu stovek tisíců.
Děkan komentuje, že to jsou všechno nezpůsobilé náklady, se kterými vedení počítalo, přičemž šlo o
výběrová řízení, která bylo potřeba, s ohledem na dlouhé dodací lhůty, zorganizovat s předstihem.
J. Pešička tlumočí názor ekonomické komise, že pokud budou způsobilé náklady v jednotkách milionů,
tak to bude vynikající úspěch. Děkan souhlasí.
Druhá otázka ekonomické komise se týká provozních nákladů u nových stavebních a přístrojových
investic fakulty (např. pavilonu v Troji). J Pešička se tedy ptá, zdali tyto režie jsou monitorovány a zda
fakultu příliš finančně nezatíží.
Děkan reaguje, že záleží zejména na tom, jak bude vypadat rozpočet univerzity a fakutly v příštích
letech, a že s provozními náklady se bude počítat při sestavování rozpočtu MFF UK. Jednání
představitelů VŠ a ministerstva financí o dofinancování plánovaného rozpočtu ČR zatím nejsou
úspěšná, také ale nejsou u konce. Dále říká, že pokud by měly univerzity a VŠ stejnou dotaci jako v
minulém roce, pak by si MFF UK měla přilepšit a provozní náklady by byly pokryty. Pokud by se měla
dotace propadnout například o deset procent, byla by situace jiná. Dodává ale, že v rámci
vnitrouniverzitního rozpočtu by mělo MFF UK pomoci dobré hodnocení a také tzv. body za excelenci.
D. Lanková přidává, že podle závěrů komise budou náklady na údržbu přístrojů zřejmě statisícovými
položkami.
J. Pešička poukazuje na problém s velkými přístroji, které jsou určené na výuku a nemohou si tudíž na
sebe vydělat.
A. Líska silně varuje před využíváním těchto přístrojů k výdělečným činnostem, neboť pak by se u nich
DPH nedalo uvádět jakožto uznatelný náklad.
D. Lanková souhlasí a podotýká, že přístroje se kupují za účelem realizace výuky a základního
výzkumu a o peníze, které na ně fakulta dostane, může přijít po celou dobu jejich udržitelnosti. Jasno
tedy bude až po uplynutí pěti let.
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J. Pešička na závěr chválí Správu budov a všechny pracovníky fakulty, kteří s ní spolupracují, neboť
stavební projekty jsou dokončovány v termínech a plánované náklady jsou zřídkakdy překračovány,
případně o drobné částky.
Děkan uznává, tento pozitivní aspekt a zdůrazňuje náročnost některých projektů.
Přechází se k hlasování o usnesení.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2015 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30. 9. 2015.
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato

6. Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK
D. Lanková informuje členy senátu, že jde o běžnou účetní operaci, která se provádí každý rok. Pomocí
ní se převede zisk z minulého roku do celkového majetku organizace. Dodává také, že na lednovém
jednání AS MFF UK by se mělo rozhodovat o rozdělení použitelné části.
Dotazy nejsou a přechází se k hlasování.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku fakulty
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato

7. Senátní komise
Předseda studijní komise M. Pšenička říká, že bude rád, když by se kdokoli z přítomných ke studijní
komisi přidal.
Za ekonomickou komisi vyzývá případné zájemnce její předseda R. Grill a obrací se hlavně na členy
SKAS. Ekonomická komise podle něj má nyní tři hlavní úkoly: schvalování závěrky, schvalování
třízávěrky a rozpočtu. V rámci činnosti ekonomické komise ale také probíhají školení, která pomáhají
porozumět například i záležitostem probíraným v senátu.
Předsedu legislativní komise P. Vágnera by rovněž potěšil zájem kohokoli z přítomných o spolupráci s
komisí, jejíž hlavní úkoly vidí v reflektování právě projednávané novely vysokoškolského zákona a v
úpravě volebního a jednacího řádu AS MFF UK, který je třeba po poslední novele zbavit některých
nedostatků.
Další postup otvírá určení nových členů jednotlivých komisí, přičemž P. Vágner podotýká, že členství v
komisích trvá pouze rok, tudíž bude třeba také znovuzvolit všechny dosavadní členy.
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Do komise studijní se posléze nově hlásí F. Beran a do komise legislativní taktéž F. Beran společně s J.
Musílkem. P. Vágner prosí také o přidání V. Kapsy do legislativní komise.
Přechází se tedy k hlasování o složení senátních komisí, s tím že budou znovu voleni všichni dosavadní
členové a společně s nimi zájemci z dnešního zasedání.
Usnesení: AS MFF UK jmenuje členy komisí v navrženém složení
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato
Aktuální složení senátních komisí
Studijní komise: Bc. Milan Pšenička, Bc. Filip Beran, Mgr. Peter Korcsok, doc. RNDr., Pavel Krtouš,
Ph.D., RNDr., Svatopluk Krýsl, Ph.D., Mgr. Tomáš Masařík, Mgr. Martin Michálek, RNDr. Ondřej
Pangrác, Ph.D., Mgr. Marcela Prachařová, Josef Svoboda, Mgr. Jiří Šejnoha, Mgr. Marek Vyšinka
Ekonomická komise: prof. RNDr. Roman Grill, CSc., Mgr. Cyril Brom, Ph.D., RNDr. Jan Hric, doc.
Mgr. Milan Krtička, Ph.D., Mgr. Tomáš Masařík, doc. RNDr. Josef Pešička, CSc., RNDr. Miroslav
Pospíšil, Ph.D.,Mgr. Marek Radecki, doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc., prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Legislativní komise: Mgr. Petr Vágner, Bc. Filip Beran, doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., RNDr. Vojtěch
Kapsa, Csc., Mgr. Jan Musílek, Mgr. Marcela Prachařová, Mgr. Marek Vyšinka
Následuje volba předsedů senátních komisí, přičemž všichni tři stávající předsedové vyjadřují ochotu
pokračovat ve své činnosti a noví kandidáti nejsou. Přechází se tedy k hlasování.
M. Pšenička je do pozice předsedy studijní komise zvolen 21 hlasy.
R. Grill je do pozice předsedy ekonomické komise zvolen 20 hlasy.
P. Vágner je do pozice předsedy legislativní komise zvolen 20 hlasy.

8. Různé
Slovo si bere C. Brom a informuje členy AS MFF UK o závěrech z jednání AS UK. Byly schváleny
principy rozdělování prostředků na příští rok, byť bez přílohy o mezifakultním vyrovnání za studenty,
kteří často přecházejí mezi jednotlivými fakultami. To se ale MFF UK příliš netýká. Nově se bude část
prostředků, které se původně dávaly na odpisy, dávat na velké projekty jako je Albertov nebo
infrastruktura ÚFALu. Z angažovanosti MFF UK v takovýchto projektech plyne příjem několika
milionů korun v rozpisu institucionálních prostředků. Celkově by měl být rozpočet MFF UK nepatrně
vyšší při modelaci na datech z roku 2014 (reálná částka pro rok 2016 se ale může výrazně lišit, např. V
souvislosti s jiným počtem studentů).
J. Šejnoha se dotazem vrací k tématu dokumentu “Hodnocení kvality a vzdělávací činnosti” a ptá se,
zda jej mohou připomínkovat i osoby mimo vedení fakulty.
Děkan odpovídá, že vedení se v tomto ohledu připojí ke kritickému vyjádření, které bude publikovat
PřF UK. Připomínkování prý bude možné i pro ostatní, děkan ale neslibuje, že všechny ohlasy budou
zapracovány. Hlavní problém vidí v tom, že z dokumentu vyplývá nárůst administrativní zátěže pro
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fakulty.
Jednání bylo ukončeno ve 20:00. Zapsal Alan Lexa.
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