Zápis ze zasedání ekonomické komise AS MFF UK
Datum konání zasedání: 3.3. 2004
Přítomni (bez titulů): Pešička, Zimmermann, Tichý
Zahájení jednání: 7 hodin
Program jednání:
Na programu jednání EK bylo projednání návrhu rozpočtu MFF UK 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 3.3. 2004 v 8 hodin a na kolegiu děkana téhož dne
v 9 hodin.
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Připomínka ke kontinuitě výuky - odcházejí starší profesoři do penze a nemají svého
nástupce. Mat. statistika - mladí odcházejí do pojišťoven a bank.
Jak bude vedení fakulty reagovat na tento problém (3-letá stagnace)?
Úbytkovost studentů - kroky fakulty směrem dovnitř a kroky směrem ven - například
na UK - je možnost?
Mimorozpočtová sféra - další zdroje financí, komerční aktivity - je dostatečně
motivující prostředí?
Motivace k podávání grantů.
Co je to „program 233 310“?
Jak vzniklo číslo „71 absolventů DSP“?
Jaký obsah má formulace „přehodnocení dosavadní praxe v investiční politice“?
Jak si představuje fakulta budoucnost bez investic?
Dotaz: Když jsou kolegové zaměstnáni na část úvazku, jak je to s 13. a 14. platem?

V závěru jednání se EK zabývala diskusí ke 13. a 14. platu.
Závěr jednání: 8:00 hodin
Zapsal: Milan Tichý

Doplnění zápisu:
Dne 3.3. 2004 byly s tajemníkem MFF UK RNDr. Petrem Karasem projednány výše uvedené
připomínky. Z diskuse (i na kolegiu děkana) vzešel návrh, aby se vedení fakulty zabývalo
situací MFF z dlouhodobých hledisek. Předpokládaný postup je, že vedení MFF vypracuje
materiál a předloží k diskusi na senát ve vícekolovém schématu.
Návrh textu do usnesení senátu MFF UK dne 10.3. 2004:
1) Senát schvaluje rozpočet MFF UK na rok 2004 tak, jak byl předložen vedením MFF UK.
2) Senát MFF UK bere se souhlasem na vědomí způsob výplaty 13. a 14. platu navržený
vedením MFF UK.
Poznámka: Konkrétně ke způsobu vyplacení 13. a 14. platu se rozvinula diskuse na sekci
fyzika. Předpokládá se, že diskuse bude na zasedání senátu pokračovat a podle jejího
výsledku bude návrh usnesení případně modifikován.

