Strana: 1

Zápis
ze 110. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 18. února 2004
Přítomni: O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Pešička,
Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, V. Krupař, S.
Krýsl, S. Kucková, M. Mádlík, P. Paška, R. Sýkora, J. Zlomek
Omluveni: I. Barvík
Hosté: J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, A. Havlíčková, V. Kapsa, P. Karas, P. Olmer, I. Netuka, M.
Šimánek
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do SKAS.
Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 109. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Závěrka hospodaření fakulty v roce 2003.
Návrh nového stipendijního řádu MFF UK – druhé čtení.
Různé.

Zasedání řídil K. Zvára.
1. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do SKAS.
Předseda AS K. Zvára oznámil, že k výsledkům doplňovacích voleb na 2 uvolněná místa ve SKAS konaných dne
6. 1. 2004 nebyly v předepsané lhůtě uplatněny žádné námitky a že novými členy AS se právoplatně tímto
zasedáním stali Josef Zlomek (5. roč. I) a Vratislav Krupař (1. roč. F). Oba zvolení převzali příslušná osvědčení.
Dodatečně po svém návratu ze zahraničního pobytu obdržel osvědčení o platnosti svého mandátu Mgr. Svatopluk
Krýsl.
2. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 109. zasedání AS.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání navržený předsednictvem AS. Rovněž zápis ze 109. zasedání
AS byl bez připomínek schválen tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty podal přehlednou informaci o činnosti vedení MFF od 7. ledna 2004:
Ekonomické záležitosti
a)

Ekonomická komise senátu projednala na schůzi vedení dne 4. února t.r. závěrku hospodaření za rok 2003,
která je předložena ke schválení na dnešním zasedání AS.

b)

Rozpočet na rok 2004
Děkan předložil KD dne 11. 2. t.r. a dne 18. 2. projednal návrh rozpisu rozpočtu na rok 2004.
Minimální meziroční nárůst (nejhorší ze všech fakult UK), nová investiční (odpisová) politika UK,
stagnace počtu přepočtených studentů a značná úbytkovost studentů mají za následek složité výchozí
podmínky pro konstrukci rozpočtu.
Vedení fakulty tradičně (s nepatrnými modifikacemi) uplatňuje “kopírování” systému přidělování
finančních prostředků Univerzitou Karlovou na fakulty a součásti. Dominantní roli tak hraje počet
přepočtených studentů, výsledky v DSP a počet absolventů. Vývoj situace vedl v průběhu let
k nerovnoměrnosti nárůstů ukazatelů na jednotlivých sekcích a v tomto roce poprvé bylo nutné
akceptovat, že rovnoměrný nárůst mzdových prostředků na sekcích není ekonomicky ani politicky nadále
únosný.
Změna v oblasti investic (investiční transfery se neodepisují, odpisy byly fakultě kryty jen z 80 %)
neumožňuje vytvoření dostatečné investiční rezervy. Snaha děkana a tajemníka o redukci požadavků na
investice a neinvestice v oblasti stavebních akcí byla neúspěšná. Konsensuální požadavek navýšení
mzdového rozpočtu vedl na F a M k neúměrně nízkému rozpočtu v provozu uvedených sekcí. Rozpočet
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není možné zkonstruovat bez rizikového návrhu rozpočtu střediska 900, problematické zůstává krytí
spoluúčasti fakulty na financování rekonstrukce malostranské budovy. Nárůst odvodu centru je zdůvodněn
změnami v organizaci na střediscích 600 a 700.
Po dohodě s předsednictvem AS bude rozpočet projednán již 10. 3. t.r.; 19. 2. t.r. tajemník návrh
rozešle členům ekonomické komise AS.
Poznámka k mzdové politice. Situaci v nadcházejícím roce 2005 lze těžko odhadovat: budou končit
výzkumná centra, prostředky na výzkumné záměry jsou nejasné, odpisy budou poskytovány jen ve výši 60
%, a to z částky, kterou bude třeba upřesnit, dále nelze predikovat, jaké investiční záměry se podaří
prosadit. Proto až na výjimky nelze na sekci F a M navyšovat tarifní platy a osobní ohodnocení. Určitou
část mzdových prostředků je z důvodu motivace třeba ponechat na odměny, větší část prostředků je na
sekci I třeba věnovat na platy externistů nezbytných pro výuku. Představa děkana a tajemníka, že
správným řešením je vyplatit plný 13. a 14. plat narazila na záporná čísla na sekci M. Navrhuje se proto
13. plat v poloviční a 14. plat v plné výši. Mzdový limit nelze překročit, na sekcích F a M jej lze dočerpat
jen v případě, že provozní prostředky, např. z jiných zdrojů, budou přiměřeně dostatečné. Proporce mezd
v NIV u sekcí F a M dosáhla či přesáhla kritickou hranici.
Vzhledem k tomu, že dominantní faktor v přidělování finančních prostředků představují studenti,
připraví pedagogický proděkan a sekční proděkani analýzu a návrh na opatření, směřující k zmírnění
kritické situace při konstrukci rozpočtu pro rok 2005.
c)
d)

K návrhu dílčí novely Statutu UK a komplexní novely Přílohy č. 8 Statutu UK nemá vedení v rámci
připomínkového řízení žádné připomínky.
Kontrola z NKÚ, která proběhne na MFF, se zaměří na hospodaření s prostředky, přidělenými na řešení
grantů GA ČR (konkrétně na dva projekty – prof. Š. Višňovského a prof. M. Tichého). Kontrola zahájí
svoji práci příští týden.

Studijní agenda
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Prvně proběhla studentská anketa elektronickým způsobem. Do 23. února shromáždí studijní oddělení
reakce na připomínky z ankety.
Probíhají jednání o obsazení funkce fakultního koordinátora programu Erasmus (doc. J. Bureš na funkci
rezignuje). Matematická sekce ochotného kandidáta nemá, nyní se hledá v sekci fyziky.
Prod. V. Souček projednal obsazení funkce garanta studijního programu Matematika (doc. J. Stará požádala
o uvolnění) a získal pro tuto funkci doc. RNDr. Oldřicha Johna, CSc. Návrh bude předložen vědecké radě
MFF na zasedání 3. 3. t.r.
Připravuje se pátý ročník mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti
v matematických oborech (Brno, 25.–27. května 2004). Za MFF byl pověřen spoluprací s organizátory
prod. V. Souček.
Děkan po projednání v kolegiu reagoval na dopis prorektorky J. Svobodové, týkající se probíhající
transformace pedagogických center MŠMT, doporučením, aby se Univerzita o případné převzetí
kompetence při poskytování vzdělávacích programů zajímala. Záleží na rozsahu, úrovni vzdělávání a
zdrojích financování; mj. pro didaktická pracoviště fakulty by to mohlo být zajímavé.
K návrhu Rigorózního řádu UK nemá vedení MFF připomínky.
Koncem května bude vydáno děkanovo opatření o povinném elektronickém zápisu do doktorského studia.

Věda a zahraniční styky, knihovna
a)

Výzkumné záměry
V návaznosti na jednání na rektorátu UK dne 12. 2. 2004 se uskutečnilo dne 13. 2. 2004 od 9 hodin
setkání, jehož cílem byla úprava návrhů výzkumných záměrů na léta 2005 – 2010.
Účastníci setkání – za vedení MFF: děkan I. Netuka, prod. A. Kučera, prod. J. Plášek, prod. B. Sedlák,
prod. V. Souček, tajemník P. Karas; řešitelé výzkumných záměrů: J. Hála, P. Höschl, R. Leitner, J.
Bednář, J. Kratochvíl, V. Souček
Po rozsáhlé diskusi byly přijaty tyto závěry:
a) V NIV rozdíl celkových prostředků a institucionální podpory bude pokryt z prostředků alokovaných
příslušným sekcím.
b) Mzdy budou počítány na 12 měsíců, v zásadě se nemění stanovená výše mzdy pro jednotlivé
kategorie pracovníků, odměny nepřekročí trojnásobek měsíční tarifní mzdy, na úvaze řešitelů je
případná úprava výše úvazků a případná redukce řešitelského týmu. Mzda stanovená v rozpisu
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u jednotlivých pracovníků představuje orientační kalkulaci pro návrh výzkumného záměru, nikoliv
nárok individuálních pracovníků.
c) Režie bude tvořit celkem 8 % z NIV, 6 % se plánuje z institucionální podpory.
d) U investic bude podíl z ostatních veřejných zdrojů (fakulta) plánován ve výši odpisů získaných
z výzkumného záměru.
e) V případě, že RUK nevydá dodatečnou instrukci, bude pro léta 2006–2010 ponechána v osobních
nákladech částka z roku 2005. U věcných nákladů (=NIV minus osobní náklady) lze plánovat nárůst
10 %.
f) Maximum institucionální dotace stanovené RUK 12. února 2004 musí být dodrženo, celková výše
záměru musí být dodržena s případnou odchylkou desetitisíců.
b)
c)
d)
e)

Knihy usušené a uložené v Jenštejně nejsou podle názoru firmy, která je měla převázat, dostatečně
dezinfikované. Věc se řeší.
Na přání ekonomické komise AS byl rozpracován a předán AS přehled databází a dalších elektronických
zdrojů na MFF.
Proběhla oponentní řízení výzkumných center, řešených či spoluřešených na MFF. Všechna s kladným
výsledkem.
V zapojení do 6. rámcového programu EU dosáhla MFF úspěšnosti zhruba 30 %.

Provoz a rozvoj
a)
b)
c)
d)

Jednání o možnosti převzetí objektu Menzy probíhají, 4. 2. t.r. děkan diskutoval se zástupci kolejní rady
Koleje 17. listopadu v Troji. Prod. B. Sedlák předložil na schůzi vedení fakulty návrh na případné využití
Menzy (velká posluchárna, prostor pro konání konferencí, atd.).
Dne 9. 2. byl slavnostně otevřen Profesní dům, informatické oddělení knihovny a laboratoře v budově na
Malostranském náměstí. Na pozvání byli přítomni členové předsednictva AS.
Tajemník vydal směrnici, kterou se upravuje organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro
ubytování hostů MFF. Platí od 1. února t.r.
Připravuje se harmonogram další etapy rekonstrukce karlínské budovy. Pravomocné stavební povolení
fakulta konečně získala. S největší pravděpodobností nebude možné se vyhnout mimořádnému opatření
během zkouškového období v LS (přemístění zkoušek mimo Karlín).

Personální a mzdová agenda
a)

Personální oddělení vypracovalo celoroční přehled mezd za rok 2003. Příslušné tabulky jsou v případě
zájmu členů AS připraveny k promítnutí.

Různé
a)
b)
c)

Podklady pro evaluaci MFF byly v předepsaném termínu odevzdány na RUK.
Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2003.
Na MFF bude zřízeno jedno z výdejních míst studentských průkazek, další dvě místa se zřizují na
Právnické fakultě a v Informačně-poradenském centru UK.
V diskusi uvedl děkan fakulty k dotazu V. Kohlové na perspektivu zisku z budoucího provozování refektáře v
budově na Malostr. nám., že existuje představa, že příjmy půjdou na konto fakulty, ale neví se zda a v jakém
rozsahu univerzita přispěje na jeho vybavení. Dále v odpovědi na otázku K. Zváry k finačnímu porovnání
nákladů po výměně smluvní hlídací služby za vlastní hlídače sdělil, že se ročně ušetří cca. 1,2 mil. korun
provozních prostředků.

4. Závěrka hospodaření fakulty v roce 2003.
Ve stručném úvodu poděkoval děkan I. Netuka tajemníkovi fakulty P. Karasovi a ekonomické komisi senátu za
důkladnou přípravu a projednání závěrky. Uplynulý rok označil za zcela mimořádný a neopakovatelný z hlediska
velkých objemů finančních prostředků prošlých fakultním hospodařením, zejména v souvislosti s nápravou
popovodňových škod.
Tajemník fakulty se ve svém komentáři k předložené dokumentaci o závěrce soustředil na některé body
související s nápravou škod po povodních. MFF získala v této souvislosti 6 investičních záměrů, které byly
přiděleny velmi opožděně, ale prostředky z nich bylo nutné vyčerpat do konce roku. Přes časovou náročnost
tohoto úkolu se podařilo rozhodující většinu akcí realizovat, přičemž při obnově budov se nezřídka dosáhlo stavu
lepšího než před povodní. Celkové navýšení rozpočtu dosáhlo 75% a na MFF byla největší rozestavěnost v její
historii. Nepodařilo se realizovat jen výstavbu kryogenního pavilonu v Troji a dokončit rekonstrukci budovy
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v Karlíně.
K připravené závěrce se vyjádřil i předseda ekonomické komise AS M. Tichý. Rozsah loňského hospodaření
fakulty kvantitativně demonstroval na srovnání s rozpočtem roku 2002 – rozpočet 2003 byl v rozsahu 640 mil.
Kč. při 160 000 účetních položkách, zatímco rozpočet 2002 byl v rozsahu 350 mil. Kč. při 110 000 účetních
položkách. Ekonomická komise zformulovala k vypracovaným podkladům celkem 17 připomínek, k nimž vedení
MFF přihlédlo při závěrečné redakci závěrky. Předseda EK nakonec poděkoval tajemníkovi fakulty, členům
komise i hospodářskému oddělení děkanátu za vstřícnost při projednávání závěrky a navrhl senátu znění
usnesení.
K dotazu V. Kohlové proběhla krátká diskuse o souvislostech nárůstu mzdových prostředků a vzrůstu počtu
zaměstnanců MFF. Děkan I. Netuka k tomu uvedl, že v minulém roce nedošlo k podstatnému nárůstu počtu
zaměstnanců. Tajemník fakulty zdůraznil, že s určitým přijímáním nových lidí se počítá, ale v podstatě se to
netýká sekcí. Některá místa je třeba obsadit v oblasti Správy budov (ostraha budov MFF vlastními silami) a
Profesního domu (postupné naplňování jeho funkcí).
Usnesení:
1) Senát schvaluje úpravy rozpočtu MFF UK za poslední čtvrtletí tak, jak jsou uvedeny v závěrce
hospodaření MFF UK za rok 2003.
Hlasování: 22 - 0 - 1
2) Senát MFF UK schvaluje závěrku hospodaření MFF UK za rok 2003 tak, jak byla vedením fakulty
předložena.
Hlasování: 23 - 0 - 0
3) Senát oceňuje úsilí tajemníka a hospodářského oddělení MFF, které vedlo k vyčerpání všech účelových
prostředků (investičních záměrů) tak, jak byly plánovány, do konce účetního období roku 2003.
Hlasování: 23 - 0 - 0
5. Návrh nového stipendijního řádu MFF UK – druhé čtení.
V úvodu jednání předseda AS K. Zvára stručně probral hlavní pozměňovací návrhy a připomínky
k předloženému textu návrhu stipendijního řádu došlé v termínu legislativní komisi a navrhl postup jednání a
hlasování. Základem byly návrhy změn shrnuté v zápisu z jednání legislativní komise konaného dne 5. 2. 2004
(dále
jen
„zápis
LK“),
který
je
zveřejněn
na
webovské
stránce
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/LK20040205.pdf K. Zvára přitom upřesnil v textu zápisu LK uvedenou
formulaci svého vlastního pozměňovacího návrhu. Před zahájením schvalovací procedury proběhla zevrubná
diskuse o celém souhrnu pozměňovacích návrhů. Ukázalo se, že nejzásadnějšími body, o nichž je třeba
rozhodnout jsou:
A) Sestavit pořadí studentů pro přiznání prospěchového stipendia v každém ročníku odděleně podle
studijních programů?
B) Omezit nárok na přiznání prospěchového stipendia horním limitem studijního výsledku?
V předběžném orientačním hlasování byla zjištěna velmi těsná převaha názorů (11-10-2) ve prospěch bodu B) a
rovněž mírná převaha názorů (10-8-5) ve prospěch A). V souvislosti s bodem B) proběhla širší debata o hodnotě
limitu studijního výsledku uzavřená rozhodnutím J. Pešičky změnit svůj původní návrh z hodnoty 1,35 na
hodnotu 1,4. V případě schválení jakéhokoliv limitu se většina klonila k názoru nejprve rozdělit studenty do tří
oddělených pořadí podle oborů a teprve poté uplatnit maximální limit studijního výsledku.
Výsledky dílčích hlasování o nejzávažnějších pozměňovacích návrzích:
Byl schválen návrh S. Kuckové, aby byli studenti pro přiznání prospěchového stipendia v každém ročníku
rozděleni podle studijních programů.
Hlasování: 13 - 7 - 3
Byl schválen návrh J. Pešičky, aby nárok na přiznání prospěchového stipendia byl omezen maximálním
studijním výsledkem 1,4.
Hlasování: 13 - 8 - 2
Dále byla přijata následující dílčí rozhodnutí:
Neprošel návrh S. Kuckové, aby podmínkou přiznání prospěchového stipendia v případě studenta zapsaného
v předchozím úseku studia do 4. roku nenavazujícího magisterského studia bylo získání 32 bodů místo 40 bodů.
Hlasování: 7 – 8 - 8
Neprošel návrh P. Pašky, aby byla při určení studijního výsledku zrušena penalizace za to, že student vůbec
nekonal zkoušku z předmětu, který měl v předchozím úseku studia zapsán. Hlasování: 5 - 14 - 4
Jednání o úpravách textu dokumentu bylo uzavřeno jednomyslným schválením (hlasováním v poměru 23 – 0 –
0) souhrnu drobných úprav (podle přílohy zápisu LK) neměnících jeho význam.
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V závěru jednání přistoupil senát k hlasování o celkovém textu návrhu upraveném v souladu s předchozími
dílčími rozhodnutími o pozměňovacích návrzích.
Usnesení: Akademický senát schvaluje návrh Stipendijního řádu MFF UK.

Hlasování: 17 – 0 – 6

Senát pověřil legislativní komisi úpravami textu návrhu v souladu se schválenými změnami.
6. Různé.
· V návaznosti na průběh předchozí diskuse o určování studijního výsledku pro udílení prospěchových
stipendií navrhl P. Paška, aby dal senát podnět k zavedení zápočtu za práci na diplomovém úkolu. V diskusi se
ukázalo, že tento námět není okamžitě hlasovatelný a že by ho měla nejprve posoudit studijní komise.
Proděkan J. Anděl upozornil na to, že při nedávném akreditačním řízení bylo zavedení takového zápočtu
zevrubně posuzováno a nebyla pro to tehdy v sekcích dostatečná vůle.
Příští zasedání AS se uskuteční 10. března 2004 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, S. Kucková

