Zápis z jednání ekonomické komise AS MFF o závěrce k 30. červnu 2006
Závěrku a návrh nové smlouvy s Vakuem Praha předběžně projednaných na kolegiu děkana
rozeslal tajemník fakulty 25. září členům ekonomické komise. Následovalo individuální
studium materiálů a emailová výměna názorů. Podrobnější poznámky dali k disposici
kolegové Rotter, Barvík a Zvára.
Členové komise se na základě mailové korespondence shodli na následujících připomínkách
ke smlouvě s Vakuem Praha a k závěrce hospodaření k 30.6.2006.
Připomínky ke smlouvě s Vakuem Praha
Nejasnosti
1. V par. II , odst. 1 a par. IV, odst. 1 nahradit „m2“ za „m2“.
 Bude opraveno.
2. V par. V, odst. 3 upravit text a to „... o skutečnostech vedoucích k ohrožení zdraví
studentů a zaměstnanců, případně poškození majetku pronajímatele.
 Bude opraveno.
Věcné otázky
1. Je pojem „újma na cti a dobrém jménu“ dostatečně právně vymezen?
 Formulaci si vyžádalo právní odd. rektorátu.
2. Do par. IV, odst. 1 doplnit větu: „Zařazení pronajímaných prostor jinak než uvádí par.
II, odst. 1 je vázáno na souhlas pronajímatele“
 Bylo by to nadbytečné, vymezení v par II, odst. 1 je dostatečné.
3. V par. IV, odst. 2 nahradit slov „náhradou“ slovem „zálohou“ a doplnit větou „Na
konci příslušného období bude provedeno vyúčtování.“.
 Slovo náhrada je ekonomický pojem a je užito správně, jde o paušál, který se
bude měnit podle inflace.
4. V par. V, odst. 1 je nejasné, jak by měl nájemce zajišťovat na svůj náklad ostrahu. Ta
je přece zajištěna ostrahou budovy a to na náklady fakulty.
 Ano, avšak pokud nájemce bude žádat další ostrahu, pak na své náklady.
5. V závěrečných ustanoveních doplnit: Neplatnost některého bodu této smlouvy
nezneplatňuje smlouvu.
 Bude konzultovano s rektorátem.
6. Jaké důvody vedou vedení fakulty k uzavření nájemní smlouvy místo dosavadní formy
sdružení? Jaká bude cena pro zakázky z MFF? Jsou se zamýšlenou změnou seznámeni
vedoucí pracovišť?
 Bude podrobněji vysvětleno na zasedání senátu. Cena pro zakázky z MFF se
nezmění, vedoucí pracovišť jsou informováni.
Připomínky k závěrce
Nejasnosti
1. Jak dostanu čísla v 1. větě textu?
 Účtová třída 6 – účtová třída 5 – vnitroorganizační dotace – vnitroorganizační
výnosy.
2. Jak dostanu čísla v 2. větě textu?
 vnitroorganizační výnosy – vnitroorganizační náklady..
3. V odstavci „Stavební práce“ a „Malá Strana“ je chybně „Malá Sstrana“.

 Bude opraveno.
4. Co znamená v tabulce stavebních prací „celkem A“ a „celkem B“
 Bude doplněna legenda a A označuje realizované práce, B znamená práce
nezařazené do rozpočtu, pokud se naleznou vhodné finanční zdroje, pak se
teprve realizují, tedy práce možné.
5. Které položky v tabulkách stavebních prací jsou hrazeny z rozpočtu fakulty a které
z IZ?
 Tabulky stavebních pracích označené příslušnými budovami jsou financovány
z rozpočtu, následující tabulka „Čerpání dotace ze SR ...“ shrnuje finance z IZ.
6. Co všechno zahrnuje v tab. III položka tržby?
 Příjmy sekce mimo rozpočet, např. 20% režie grantů ap.
Věcné otázky
7. Proč doplňková činnost nemá spotřebu energie? Vloni jsme položili tutéž připomínku
a odpověď zněla: „Není to v pořádku a letos je tomu tak naposled. V příštím roce bude
doplňková činnost vykazovat spotřebu energie.“
 Účtuje se podílově v nákladech paušálem.
8. Jak se změnil odvod 20% režie z mimorozpočtových prostředků? Existují projekty,
které mohou mít 20% režii a nemají ji? Pokud ano, jak hodlá vedení fakulty tomuto
zabránit?
 Dle platného nařízení vedení fakulty by projekty měly mít maximálně možnou
režii nebo 20%.
9. Komentovat obecně efektivitu účelových zařízení, zejména prosíme vedení fakulty o
vyjádření k Profesnímu domu.
 V dohledné době se rozšíří podnikatelské aktivity Profesního domu a vedení
fakulty konstatuje lepšící se ekonomický výsledek a očekává další zlepšování.
10. Komentovat chybu při konstrukci rozpočtu.
 Chybně započítány uznané opisy VZ do rozpočtu.
11. Tabulku III ponechat v rozšířené formě, to je uvést čerpání mezd, pojištění a provozu
v jednotlivých střediscích.
 Bude provedeno.
12. Čím je způsoben 15% mzdový nárůst? V našem okolí podobné zvýšení mezd
nepozorujeme.
 První 4 měsíce minulého roku nebyly do mezd zapojeny VZ a ke zvýšení mezd
došlo až v květnu.
13. Vysvětlit podrobněji investice do papírových výnosů.
 Papírový výnos je ekonomický pojem, kterým rektorátní úředníci popisují
virtuální odpisy z investic pořízených z mimorozpočtovaných prostředků.

Návrh usnesení
1. AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 30.6. 2006 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
2. AS MFF bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30.6. 2006.
3. AS MFF souhlasí se záměrem vedení fakulty uzavřít smlouvy s Vakuem Praha, které
by nahradily smlouvu o sdružení.
Otázky pro kolegium a na zasedání senátu
Smlouva s Vakuem Praha
1. Jaké důvody vedou vedení fakulty k uzavření nájemní smlouvy místo dosavadní formy
sdružení? Jaká bude cena pro zakázky z MFF? Jsou se zamýšlenou změnou seznámeni
vedoucí pracovišť?
Závěrka
1. Jak se změnil odvod 20% režie z mimorozpočtových prostředků ve srovnání
s minulým rokem? Existují projekty, které mohou mít 20% režii a nemají ji? Pokud
ano, jak hodlá vedení fakulty tomuto zabránit?
2. Komentovat obecně efektivitu účelových zařízení, zejména prosíme vedení fakulty o
vyjádření k Profesnímu domu.
3. Čím je způsoben 15% mzdový nárůst? V našem okolí podobné zvýšení mezd
nepozorujeme.
4. Vysvětlit podrobněji investice do papírových výnosů.

Ve středu 4.10. od 8 hodin proběhla schůzka s tajemníkem fakulty, na níž byla přítomna také
vedoucí hospodářského oddělení ing. Lanková, za EK se účastnil Pešička, Rotter a Pospíšil.
Byly probrány všechny otázky, nahoře zmíněných bodů a stručné odpovědi jsou uvedeny
proloženě za každou otázkou.

V Praze 2.10.2006

zapsal: Josef Pešička

