Zápis ze zasedání ekonomické komise AS MFF UK
Datum konání zasedání: 2.2. 2004, v místnosti č. 401 OK v Tróji
Přítomni (bez titulů): Pešička, Zimmermann, Jelínek, Tichý
Zahájení jednání: 16 hodin
Program jednání:
Na programu jednání byla závěrka hospodaření MFF UK za účetní rok 2003 a příprava
rozpočtu na rok 2004.
Ekonomická komise AS MFF UK konstatovala, že podklady pro jednání komise byly
vedením fakulty včas poskytnuty elektronickou formou. Komise projednala připomínky
jednotlivých přítomných členů EK k závěrce včetně připomínek předsedy AS, zaslané emailem. Po projednání v komisi vyplynuly následující připomínky k projednání s tajemníkem
fakulty RNDr. Petrem Karasem dne 4.2. 2004.
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Odstavec 1 závěrky „... byly chybně jako neinvestiční zaúčtovány některé investiční
práce...“. O jaké práce se jednalo?
Řízená účetní ztráta byla ve výši 12 mil. Kč, rozdíl mezi FRIM loni a letos je cca 5
mil. Kč. Kde se vzal zbytek?
Strana 2, zaměnit slovo: „Jak bylo předesláno v odstavci (kapitole) 1... .
Podrozvahový účet - co to je ?
Prosíme vysvětlit rozdíl mezi úvodní větou odstavce 1 a úvodní větou odstavce 2.3.
Konec závěrky - slovo „slušné“ nahradit slovem „příznivé“.
Vysvětlit rozpor mezi Tab III, středisko 600 a Tab VI, středisko 600, co znamená „bez
904“?
Dotaz. Bylo by možné tabulku VII doplnit v budoucnosti o bilance účelových zařízení
(včetně konferencí jako celek).
S tím související dotaz. Jak může fakulta zasahovat do řízení účelových zařízení?
Jak se „prokoupilo“ 30 mil Kč v knihovně? Za databáze?
Dotaz k odstavci 1, věta „Vývoj v oblasti doplňkové činnosti je překvapivě dobrý ...“.
Je významný počet konferencí i v lednu a v únoru?
Jaké jsou změny ve financování konferencí ? Podle informace pí Fuchsové ze 7.10.
2003 jsou příjmy (kromě příjmů od právnických subjektů, tedy sponzorů) osvobozeny
od DPH, zatímco náklady se počítají včetně DPH. Změnilo se tedy ještě něco dalšího?
Str. 2, zmínka o částečném použití daru na knihovnu Doporučuji aspoň dotazem
ověřit, případně při projednávání zdůraznit, že "částečné použití" = použití
k zakoupení literatury (knihy, časopisy, přístup k databázím) a NIC JINÉHO.
(připomínka předsedy AS)
Str. 3, odst. 2.3, zmínka o darech na obnovu knihovního fondu Budí to dojem, že
peníze z daru byly použity jinak a teď z přebytku jsou opětně doplňovány. Vhodné by
bylo ujištění, ze příslušné finanční částky jsou opravdu stale k disposici. (připomínka
předsedy AS)
Str. 4, odstavec 4. Co znamená formulace „Karlín včetně fasády?“ (asi ne celé fasády).
Součet přečerpání 2. etapy popovodňových oprav v Tróji v textu (cca 3,7+3,7 mil Kč)
dává 7,4 mil. Kč, zatímco v tabulce stavebních akcí je „jen“ cca 6,8 mil. Kč. V čem je
rozdíl?
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Na straně 4 dole a v odstavci „závěr“ je omylem užito spojení „ v příštím roce“ místo
spojení „v roce 2004“.

Zápis bude doplněn o připomínky členů EK a případně i o poznatky z diskuse s tajemníkem
fakulty a poté publikován na webu AS. Za nepřítomného předsedu EK se jednání
předsednictva AS MFF UK dne 5.2. 2004 v 17 hodin v pracovně RNDr. Oldřicha Bílka
zúčastní kolega Pešička.
V závěru jednání se EK zabývala rozvrhem projednání rozpočtu MFF na rok 2004. Vzhledem
k předpokládanému termínu obdržení (prozatím neschváleného AS UK, ale prakticky
finálního) rozpočtu UK z RUK (jako podkladu pro sestavení rozpočtu MFF UK na rok 2004)
cca o 14 dní dříve, navrhuje vedení AS MFF UK posunout termín jednání AS MFF UK
v březnu o 14 dní, tj. na 10.3. 2004. K tomu účelu se sejde EK k projednání návrhu rozpočtu
MFF UK dne 25.2. v 7 hodin na KFK, budova Ke Karlovu 5, místnost číslo 26. Od 8 hodin
pak bude následovat diskuse s tajemníkem MFF UK a od 9 hodin projednání na kolegiu
děkana. Vedení fakulty připraví a rozešle návrh rozpočtu MFF UK na rok 2004 členům EK
nejpozději v pátek 20.2. 2004.
Závěr jednání: 18:30 hodin
Zapsal: Milan Tichý

Doplnění zápisu:
Dne 4.2. 2004 byly s tajemníkem MFF UK RNDr. Petrem Karasem projednány výše uvedené
připomínky. Z diskuse vzešel návrh, aby knihovna dala senátu k dispozici seznam databází,
které jsou v současné době k dispozici s uvedením, jak byl přístup financován a do kdy je
možný. Rovněž bylo dohodnuto, že tabulka VII bude v příštích závěrkách doplněna o bilance
účelových zařízení.
Návrh textu do usnesení senátu MFF UK dne 18.2. 2004:
1) Senát schvaluje úpravy rozpočtu MFF UK za poslední čtvrtletí tak, jak jsou uvedeny
v závěrce hospodaření MFF UK za rok 2003.
2) Senát MFF UK schvaluje závěrku hospodaření MFF UK za rok 2003 tak, jak byla vedením
fakulty předložena.
3) Senát oceňuje úsilí tajemníka a hospodářského oddělení MFF, které vedlo k vyčerpání
všech účelových prostředků (investičních záměrů) tak, jak byly naplánovány, do konce
účetního období roku 2003.

