Zápis ze schůzky ekonomické komise AS MFF UK dne 26. 10. 2005
Členové ekonomické komise I. Barvík, Š. Hric, P. Kaplický, M. Pospíšil a M. Rotter přijali pozvání
tajemníka fakulty dr. P. Karase a sešli se s ním a s vedoucí hospodářského oddělení ing. D. Lankovou
k projednání dotazů a připomínek k Závěrce hospodaření MFF k 30. 9. 2005. Kolega J. Pešička poslal
své připomínky elektronickou poštou. Nejprve byly probrány technické připomínky k textu závěrky.
Poté se diskuse soustředila zejména na objasnění některých položek v tabulkách, které jsou přílohou
závěrky.
1. Na dotaz, jak bude kryto pravděpodobné překročení nákladů na energie (tab. VII), sdělil tajemník,
že probíhá jednání o ušetřených prostředcích v sekcích a jedná se rovněž o možnostech krytí této
kapitoly z prostředků záměrů. Dojde také ke změnám zálohování spotřeby energie na příští rok.
2. Byla vysvětlena struktura darů (odst. 3.1) a přeúčtování stavebních prací (nadace Karla Urbánka)
3. Byly vzneseny dotazy na rentabilitu provozu Profesního domu ( tab. VIII. Tajemník přislíbil, že
rozbor hospodaření Profesního domu bude připraven ke konci kalendářního roku.
4. Na dotaz, čím je způsobeno, že v sekcích FS. IS a MS je procento mezd a pojištění (tab. III) zhruba
stejné a u děkanátu a režie je nižší, bylo odpovězeno, že to způsobují dohody o provedení práce. Bylo
dohodnuto, že od příští závěrky budou OON vedeny v tabulce jako samostatná položka.
5. Od příští závěrky bude tab. VIII doplněna o procenta čerpání.
6. V odst. 5 v poslední větě bude vynecháno slovo „možná“.
7. Nízké čerpání finančních prostředků v sekcích MS a IS bude do konce roku vyrovnáno. Podle
sdělení ing. D. Lankové musí k dočerpání dojít do 15. 12. 2005.
8. Dlouhá diskuse se rozvinula k otázce úhrady celofakultních licencí na počítačové programy. Na
otázku, zda by k této úhradě nemohlo být využito zisků z úroků (tab. I), sdělil tajemník, že tato
položka je již zahrnuta do rozpočtu.
9. Diskutovalo se o možnostech organizačního i finančního zajištění úhrady poplatků za celofakultní
licence. Organizaci nákupu licencí by mohla za určitých podmínek zajišťovat knihovna nebo by o ní
byla rozšířena kompetence proděkana IS, který má na starost rozvoj výpočetní techniky. Zároveň by
mu byl posílen rozpočet dosud určený na nákup technického vybavení. Nákup licencí by mohl být
financován poměrnou částkou ze sekcí. Mohlo by též dojít k vyčlenění příslušné částky (1,5 – 2
miliony Kč) v centrálním rozpočtu. Bylo doporučeno, aby se touto otázkou zabýval AS MFF a
posoudil všechny možné varianty.
Ekonomická komise doporučí plénu AS MFF souhlasné přijetí na vědomí závěrky MFF za 3. čtvrtletí
a schválení rozpočtových úprav.
Zapsal M. Rotter

