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Zápis
ze 107. zasedání Akademického senátu MFF konaného 12. listopadu 2003
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Pešička,
Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, S. Kucková,
M. Mádlík, P. Paška, R. Sýkora
Omluveni: T. Kepka, J. Panevová
Nepřítomni: Z. Jakubková, S. Krýsl, M. Poľacká
Hosté: J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, P. Karas, A. Kučera, I. Netuka, J. Plášek, B. Sedlák
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 106. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Závěrka hospodaření fakulty k 30. září 2003.
Návrh na zřízení účelového zařízení MFF Profesní dům.
První čtení návrhu na úpravu statutu fakulty.
Informace o přípravě stipendijního řádu.
Stanovení termínů zasedání AS do konce akademického roku 2003/04.
Různé.

Zasedání řídil K. Zvára. V úvodu vysvětlil, že posunutí termínu zasedání o jeden týden bylo způsobeno
náročností přípravy třičtvrtěletní závěrky hospodaření MFF.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 106. zasedání AS.
Program zasedání navržený předsednictvem AS byl beze změn schválen tichým souhlasem. Zápis ze
106. zasedání AS byl rovněž schválen tichým souhlasem po zapracování tří korekcí.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty informoval členy senátu o následujících otázkách života fakulty a činnosti jejího vedení
v období od 1. října 2003:
Ekonomické záležitosti
a)
Ke schválení se předkládá senátu třičtvrtěletní závěrka hospodaření 2003 (3. bod programu).
b)
Předkládají se 2 smlouvy související s protipovodňovými opatřeními magistrátu hl. m. Prahy.
c)
Fyzikální sekce pohotově vypracovala návrh investičního záměru na přístrojové vybavení
laboratoří. Po konzultaci s kvestorem UK podal tajemník jako definitivní verzi návrh,
redukovaný na sumu zhruba 22 mil. Kč.
d)
S účinností od 1. ledna 2004 budou zvýšeny honoráře za služby v počítačových laboratořích –
z dosavadních 30,- Kč/hod. na 40,-Kč/hod.
Ostatní aktuality z ekonomické agendy může sdělit tajemník.
Studijní agenda
a)
Budou rozšířeny přípravné kursy pro maturanty, cena kursů se zvýší na 1200,- Kč.
b)
Proděkan J. Anděl žádal tipy na vhodného pedela, pracovník pro tuto roli se hledá stále
obtížněji.
c)
Anglicky psaná brožura o ECTS (Europe Credit Transfer System) je připravena k výrobě.
d)
Tajemník fakulty vydal Směrnici č. 2/2003 o bezhotovostní výplatě stipendií (je vystavena na
fakultním webu). Impulsem byly stížnosti doktorandů na nepravidelný termín výplaty.
e)
Prod. J. Anděl připravuje opatření, týkající se provádění studentské ankety.
f)
Reakce na podněty a připomínky ze studentské ankety (LS 2002/03) byly odeslány
předsedkyni SKAS sl. Kuckové k vystavení na www stránce SKAS.
g)
Prod. J. Anděl připravuje Opatření děkana o elektronickém zapisování výsledků známek.
h)
Příprava nového stipendijního řádu MFF – proděkan J. Anděl jednal s členkami senátu
V. Kohlovou, S. Kuckovou a Z. Práškovou (k 6. bodu programu).
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Na internetové adrese www.vuppraha.cz je vystavena pracovní verze Rámcového
vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Proděkan J. Anděl vyzve všechny garanty
studijních programů, aby se s dokumentem seznámili a na základě toho mu pak písemně sdělili
svůj názor. Na základě získaných názorů vedení posoudí, zda je účelné formulovat stanovisko
za fakultu.

Věda a zahraniční styky, knihovna
a)
K 5. bodu programu (úprava Statutu fakulty) – k 1. 7. 2000 bylo v rámci Programu
podpory výzkumu a vývoje MŠMT Výzkumná centra zahájeno řešení projektů:
•
•

•

LN00A006 Centrum částicové fyziky. Nositelem projektu je Fyzikální ústav AV ČR.
Spoluzakládající organizace uzavřely smlouvu o sdružení, na jejímž základě bylo zřízeno
na dobu pěti let Centrum částicové fyziky.
LN00A063 Centrum komputační lingvistiky. Na řešení projektu se kromě Univerzity
Karlovy podílejí Ústav pro jazyk český AV ČR a Západočeská univerzita Plzeň.
Spoluzakládající organizace uzavřely smlouvu o sdružení, na jejímž základě bylo zřízeno
na dobu pěti let Centrum komputační lingvistiky.
LN00A056 Institut teoretické informatiky – Centrum mladé vědy. Na řešení projektu se
kromě Univerzity Karlovy podílejí Matematický ústav AV ČR, Ústav informatiky AV ČR
a Západočeská univerzita Plzeň. Spoluzakládající organizace uzavřely smlouvu o sdružení,
na jejímž základě byl zřízen na dobu pěti let Institut teoretické informatiky – Centrum
mladé vědy.

Projekty “výzkumná centra” mají pro život fakulty a zejména sekcí velký význam z hlediska
rozvoje vědecké práce, ekonomické situace i prestiže fakulty a příslušných disciplín. Přestože
řešitelské týmy netvoří pracoviště ve smyslu Statutu MFF, jejich roli ve struktuře sekcí nelze
ignorovat. Proto v roce 2001 byla dohodnuta kompromisní formulace do Statutu a
Organizačního řádu respektující roli výzkumných center a jejich reprezentaci v kolegiích
sekcí. Po dohodě mezi AS a vedením fakulty se s projednáním čekalo až na dobu, kdy bude
návrhů na změnu vnitřních předpisů více.
De facto je symbióza výzkumných center a sekcí dobrá, proto je návrh z roku 2001 na zařazení
do Statutu třeba chápat jako formální legalizaci stavu, který se přirozeným způsobem podařilo
nastolit.
b)

c)

d)
e)

Příprava nových výzkumných záměrů na období 2005 - 2009: po projednání vědecké radě
MFF 8. 10. bylo na RUK předloženo celkem sedm návrhů. Uskutečnila se porada na MŠMT,
mnoho dodatečných informací nepřinesla. Prod. J. Plášek připravuje informaci pro
designované řešitele, připravuje se schůzka s nimi.
Soutěž GA ČR o získání doktorských grantů – děkan nechal na úvaze sekčních proděkanů, zda
se budou chtít neúspěšní řešitelé projektů z MFF odvolat proti rozhodnutí GA ČR (prof. V.
Matolín tak již učinil).
Knihovna - knihy a časopisy, provizorně umístěné v Muzeu policie ČR na Karlově, byly
kompletně přestěhovány do zařízení AV ČR v Jenštejně.
Úsilí knihovny je momentálně napřeno na využití financí z dotace na obnovu knihovního
fondu ve výši zhruba 16 mil. Kč.

Provoz a rozvoj
a)
Zevrubnou situační zprávu podal prod. B. Sedlák na minulém plénu senátu.
b)
Na minulém zasedání AS dne 1. 10. informoval proděkan B. Sedlák o záměru zřídit účelové
zařízení Profesní dům (4. bod dnešního programu), vedení MFF odpovědělo na otázky
položené k této problematice členy AS. Ke koncepci Profesního domu nebyly vzneseny vážné
připomínky. Písemný materiál byl předložen 30. 10. 2003.
Na základě požadavku člena AS I.Barvíka lze podklady doplnit takto:
• Zkušební provoz bude zahájen 1. 1. 2004, těžištěm provozu zpočátku bude stravovací
zařízení. V průběhu roku budou postupně nabíhat další funkce účelového zařízení Profesní
dům. Plný provoz ve všech směrech činnosti se předpokládá na konci roku 2004.
• Stravovací zařízení bude mít k dispozici cca 80 míst k sezení, provozní dobu 10 – 22 hod.,
cca 200 porcí hlavního jídla denně, složení pracovníků následující: vedoucí střediska,
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zástupce vedoucí(ho), provozář, šéfkuchař, 2 kuchaři, skladník, barman, 2 číšníci a
pracovník provozu. Určeno především studentům a zaměstnancům MFF. V počátečním
období se s propagací směrem k mimofakultní veřejnosti nepočítá. Předpokládá se, že
výnosy přesáhnou při plném provozu náklady na mzdy, tudíž mzdové prostředky nebudou
čerpány na úkor sekcí. V zásadě bude denní režim stravovacího zařízení podobný jako
v bufetech v Troji a na Karlově. O možnostech stravování pro studenty v menzovním
režimu proběhne jednání.
Seriozní upřesnění ekonomické bilance Profesního domu je prakticky, s ohledem na velké
množství proměnných parametrů, nemožné.
c)

d)

Vedení, po konzultaci proděkana J. Anděla s předsedou rozvrhové komise, rozhodlo
pronajímat prostory v trojské Menze (E-posluchárny) minimálně po dobu rekonstrukce
malostranské budovy; počítačové laboratoře budou předmětem zvláštních úvah (změna
dislokace).
Připravuje se provozní řád budov, související s nově zaváděnými bezpečnostními opatřeními.

Personální a mzdová agenda
a)
Dne 16. 10. byl v deníku Mladá Fronta Dnes zveřejněn inzerát na obsazení pracovních míst na
MFF. Jsou ustaveny komise; AS je žádán o delegování svých zástupců.
b)
AS UK na nymburském zasedání mj. projednával návrh změn ve mzdovém předpisu UK a
otázku smluvních mezd. Platnost případných změn je navržena k 1. 1. 2005. Tajemník zajistí,
aby personální oddělení na základě přehledných tabulek o platových poměrech na MFF,
vypracovaných v lednu t.r., udělalo odhad finančních nároků na realizaci případných
mzdových změn (odpovídají platové průměry na MFF předpokladům univerzitního
materiálu?). Vedení se v diskusi vyjádřilo důrazně proti navrhovaným změnám, protože by
přinesly zpět nivelizaci platů. Návrh považuje za nešťastný a je rozhodnuto využít každé
možnosti vysvětlit, že Matematicko-fyzikální fakultě a jejím záměrům naprosto nevyhovuje.
Různé
a)
b)

Dne 21. 10. byla slavnostně „otevřena” Fyzikální praktika Karla Urbánka, přítomna byla
donátorka Mrs. Lida Urbanek a další hosté. Akce byla po věcné i společenské stránce úspěšná.
Informace z výjezdního zasedání v Nymburce.

V diskusi děkan fakulty odpověděl na dotazy týkající optimálního čerpání finančních prostředků na
obnovu knihovního fondu, záměru vedení UK připravit nové platové tarify a zvýšení odměn za služby
v počítačových laboratořích.
3. Závěrka hospodaření fakulty k 30. září 2003.
Děkan fakulty uvedl jednání upozorněním na to, že proti minulým letům bylo zpracování hospodářské
bilance doprovázeno příliš mnoha otevřenými parametry. Připravené podklady k závěrce podrobněji
rozebral tajemník fakulty. M. Tichý sdělil, že ekonomická komise se sešla 29. 10. a po podrobné diskusi
uvnitř komise byly její připomínky postupně projednány s tajemníkem fakulty, kolegiem děkana a na
předsednictvu AS. Navrhl ke schválení tříbodové usnesení.
V diskusi byly probrány otázky týkající se stavebních prací v Karlíně a objemu zatím vynaložených
prostředků na obnovu knihovního fondu. M. Tichý uvítal zevrubnou informaci děkana fakulty o
problematice výzkumných záměrů.
Usnesení:
Senát MFF UK bere na vědomí „Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 30. 9. 2003“.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Senát MFF UK schvaluje investiční a neinvestiční rozpočtové úpravy tak, jak byly předloženy
vedením fakulty v závěrce hospodaření MFF UK za první tři kvartály roku 2003.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Senát souhlasí s návrhem vedení fakulty na postup při vyplacení 14. platu. Tento plat bude
vyplacen ve výši 70% objemu platu měsíčního.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Děkan fakulty poděkoval senátu a jeho ekonomické komisi za odpovědné, důkladné a vstřícné
projednání závěrky v situaci, kdy se odpovědní pracovníci fakulty musí při jejím zpracování orientovat
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v neexaktním prostředí. Ocenil i práci tajemníka a proděkanů fakulty za zvládání nestandardních
operací v nestandardních podmínkách.
4. Návrh na zřízení účelového zařízení MFF Profesní dům.
Předseda AS upozornil na to, že jednání o zřízení Profesního domu, zahájené zevrubnou informací
prod. Sedláka již na minulém zasedání, je rozděleno do dvou bodů programu, neboť z hlediska
vnitřních předpisů MFF předpokládá dvě operace: zřízení nového pracoviště MFF a jeho zakotvení
v Organizačním řádu MFF. Děkan I. Netuka upozornil, že vše podstatné k předloženému návrhu již
sdělil v rámci informace vedení MFF.
Předseda legislativní komise I. Barvík se před zasedáním AS obrátil na tajemníka P. Karase dopisem,
v němž zformuloval několik konkrétních otázek k ekonomickým i organizačním aspektům existence
Profesního domu. Na schůzce tajemníka fakulty, proděkana Sedláka a několika členů senátu došlo
k vyjasnění formulovaných problémů a zmírnění některých vyslovených obav. Tajemník Karas přislíbil,
že připraví pro příští zasedání senátu konkrétnější ekonomický záměr.
I. Barvík s odvoláním na ustanovení jednacího řádu AS jménem legislativní komise navrhl, aby senát
vyjádřil zatím jen předběžný souhlas se zřízením Profesního domu a požádal o doplnění požadovaných
písemností. K tomu navrhl usnesení ve znění:
„AS vítá zřízení účelového zařízení MFF Profesní dům s tím, že k definitivnímu projednání návrhu na
příštím zasedání AS bude doplněn ve smyslu čl. 18 odst. 3 volebního a jednacího řádu AS o písemný
materiál obsahující představu o jeho organizačním uspořádání a ekonomický rozbor.“
V obsáhlé diskusi zazněly názory podporující tento postup i návrhy definitivní vyjádření neodkládat,
které byly shrnuty v protinávrhu R. Kryla. Hlasováním bylo rozhodnuto ve prospěch protinávrhu.
Usnesení: AS schvaluje návrh děkana na zřízení účelového zařízení MFF Profesní dům s tím, že
do 1. prosince 2003 bude doplněn ve smyslu čl. 18 odst. 3 volebního a jednacího řádu AS
o písemný materiál obsahující představu o jeho organizačním uspořádání a ekonomický rozbor.
Hlasování: 14 – 1 – 4
5. První čtení návrhu na úpravu statutu fakulty.
Návrh úpravy Statutu MFF a jeho přílohy Organizačního řádu MFF byl předložen ve dvou částech,
které doporučil předseda legislativní komise I. Barvík projednat odděleně. První část návrhu se týká
doplnění organizačního řádu fakulty o ustanovení o existenci a náplni činnosti nově zřizovaného
účelového zařízení Profesní dům. V zájmu přizpůsobení návrhu textu ostatním odstavcům čl. 7 org.
řádu I. Barvík navrhl drobnou modifikaci návrhu.
Usnesení: AS schvaluje v prvním čtení návrh na změnu Organizačního řádu MFF s tím, že
poslední věta nově navrženého čl. 7 odst. 3 se doplní o text: „ ..., pokud opatření děkana nestanoví
jinak.“
Hlasování: 18 – 0 – 1
Případné pozměňovací návrhy pro přípravu návrhu ke druhému čtení je možné podávat k rukám I.
Barvíka do 25. 11.
Druhá část návrhu obsahovala již dříve připravený záměr upravit Statut MFF a Organizační řád MFF
tak, aby oba dokumenty vzaly na vědomí existenci výzkumných center. Příslušný text návrhu
vypracovala z pověření vedení MFF v březnu 2001 pracovní skupina J. Kratochvíl, A. Kučera,
I. Netuka a P. Simon. I. Barvík tlumočil stanovisko legislativní komise, že návrh na jedné straně
legalizuje situaci existující již třetím rokem a že na druhé straně není dlouhodobě jasný další vývoj
výzkumných záměrů. Doporučil projednání návrhu odložit. Děkan fakulty vyjádřil názor, že toto
odložení nezpůsobí žádné problémy.
Usnesení: AS schvaluje návrh legislativní komise AS, aby jednání o návrzích úprav Statutu MFF
a Organizačního řádu MFF ze 7. března 2001 bylo odloženo.
Hlasování: 16 – 0 – 3
6. Informace o přípravě stipendijního řádu.
Předseda legislativní komise I. Barvík sdělil, že poslední verzi návrhu nového stipendijního řádu
připravily kolegyně V. Kohlová, S. Kucková a Z. Prášková a jednaly o něm s proděkanem J. Andělem.
Jeho znění je pro proděkana Anděla přijatelné, ale má k němu ještě některé výhrady SKAS. K pokusu
sblížit stanoviska by mělo dojít 26. 11. na společné schůzce legislativní a studijní komise, SKAS a
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proděkana Anděla. Podklady pro tuto schůzku budou připraveny do 21. 11., její závěry projedná
předsednictvo AS 1. 12.
V diskusi se ukázalo, že mezi zatím neuzavřené problémy patří zejména otázka již dříve položená
studentskou komorou AS, zda mají být prostředky na prospěchová stipendia rozděleny na sekce a zda
vyhodnocování studijních výsledků studentů má být rovněž prováděno odděleně.
7. Stanovení termínů zasedání AS do konce akademického roku 2003/04.
Předseda AS informoval, že předsednictvo AS na základě zkušeností z minulých let stanovilo pro
zasedání AS v letním semestru akademického roku 2003/2004 termíny:
7. ledna 2004, 18. února 2004, 24. března 2004, 14. dubna 2004, 19. května 2004, 16. června 2004.
8. Různé.
a) Děkan fakulty informoval, že dne 16. října 2003 byla vypsána výběrová řízení na obsazení několika
pracovních míst a vedoucích funkcí v sekcích MFF. Senát MFF rozhodl, že jako jeho delegáti se
jednání komisí pro tato výběrová řízení zúčastní:
O. Bílek – v komisích pro obsazení míst ve fyzikální sekci – hlasování 17–0–1,
J. Veselý – v komisích pro obsazení míst v matematické sekci – hlasování 18–0–0,
K. Zimmermann – v komisích pro obsazení míst v informatické sekci – hlasování 18–0–0,
K. Zvára – v komisi pro obsazení míst mladých odb. asistentů do 30 let – hlasování 17–0–1.
b) Předseda ekonomické komise M. Tichý informoval o obsahu návrhu tří smluv, k nimž je třeba
vyjádření senátu MFF. Jeden návrh má charakter dodatku k platné nájemní smlouvě a týká se změny
plochy pronajímaných prostor fakulty pro činnost Gymnázia Bernarda Bolzana. Uzavření dalších dvou
smluv je nezbytné v zájmu realizace stavby protipovodňového opatření, které by mělo chránit areál
Troja před povodněmi. M. Tichý doporučil pozitivní vyjádření ke všem třem návrhům.
AS nemá námitek proti uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi
UK a Nadačním fondem Bernarda Bolzana.
Hlasování: 17 – 0 – 1
AS nemá námitek proti uzavření smlouvy mezi UK a Obcí hlavní město Praha o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene výstavby protipovodňového opatření a smlouvy o výpůjčce mezi UK a
Obcí hl. m. Praha.
Hlasování: 18 – 0 – 0
c) K. Zvára oznámil, že v důsledku rezignace Mgr. P. Olmera na členství v AS UK máme v současné
době v senátu UK pouze tři zástupce. Po oslovení řádně zvolení náhradníků z řad studentů mohl
předseda AS MFF oznámit sekretariátu AS UK, že v souladu s volebním řádem postoupí do AS UK
Petr Chovanec. Svého mandátu se ujme od ledna 2004 po návratu ze studijního pobytu v USA.
d) Předseda AS oznámil, že AS UK dal na fakulty UK k připomínkovému řízení s neuspokojivě
krátkým termínem pro podávání připomínek návrhy novel 2 vnitřních předpisů UK: Grantového řádu
UK a Řádu pro udělování doktorátu honoris causa. Ke grantovému řádu byly odeslány dvě připomínky
I. Barvíka a k řádu pro udělování Dr.h.c. zformulovalo připomínky vedení fakulty.
e) Předseda AS podal stručnou informaci o jednání výjezdního zasedaní AS UK a vedení UK, které se
uskutečnilo ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2003 v Nymburce.
Příští zasedaní AS se uskuteční 10. prosince 2003 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, M. Rotter

