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ZÁPIS
z 57. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 7. října 1998

Přítomni: O.Bílek, M.Bubeníková, J.Dolejší, A.Drápal, L.Dvořák, O.John, J.Kašpar, J.Klimovič, J.Kratochvíl,
R.Kryl, J.Langer, Z.Němeček, Z.Renc, M.Rokyta, P.Simon, K.Zvára, P.Kačenka, M.Kechlibar, I.Kubák,
P.Olmer, M.Piliarik, J.Strnad, J.Štěrba, M.Švec
Omluveni: --Hosté:
B.Sedlák, J.Anděl, I.Emmer, I.Netuka, P.Karas, J.Hric, A.Havlíčková

Zasedání řídil předseda AS O. John.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání a schválení programu zasedání:
a) Zápis z minulého zasedání AS byl schválen bez připomínek.
b) Program zasedání byl schválen dle pozvánky.
2. Představení nové Studentské komory AS:
Po zahájení prvního zasedání AS s nově zvolenou Studentskou komorou se podle tradice
členové nové SKAS a členové ZKAS vzájemně představili. Bylo oznámeno, že předsedou SKAS
byl zvolen kol. P. Kačenka, který se tím podle Statutu AS stal zároveň 2. místopředsedou AS a
členem předsednictva AS. Předseda SKAS poté požádal, aby předpokládané přednesení
Programového prohlášení SKAS bylo odloženo až na další zasedání, neboť se členové SKAS zatím
neshodli na jeho obsahu.
3. Volba předsedy a jednatele AS. Změny ve složení komisí AS:
a) Senát uskutečnil tajnou volbu předsedy AS a jednatele AS, kterou po zvolení nové Studentské
komory AS automaticky stanoví čl.3, odst.1-4 Statutu AS MFF UK. Člen AS Z.Němeček podal
návrh, aby kandidátem na funkci předsedy pro další funkční období se stal kol. O.John a
kandidátem na funkci jednatele kol. O.Bílek. Další návrhy nebyly předloženy.
Výsledky hlasování: AS zvolil
předsedou AS kol. Oldřicha Johna 20 hlasy z 22 odevzdaných platných hlasů,
jednatelem AS kol. Oldřicha Bílka 21 hlasy z 22 odevzdaných platných hlasů.
b) AS schválil na návrh SKAS následující změny ve složení svých komisí:
ekonomická komise: kol. J. Strnad místo kol. L. Kořené,
legislativní komise: kol. M. Piliarik a kol. M. Švec místo kol. T. Jelínka a kol. L. Kořené,
studijní komise: kol. J. Štěrba a kol. Piliarik místo kol. K. Marka a kol. M. Prouzy,
smluvní komise: kol. J. Strnad (na volné místo).
Hlasování: 23 - 0 - 0
4. Informace vedení fakulty:
Děkan fakulty uvedl, že vedení fakulty intenzivně pracuje na tříčtvrtěletní závěrce hospodaření.
Za hlavní záležitost současnosti pak označil vrcholící přípravu UK i fakulty na změny, které přinese
plné uvedení nového zákona o VŠ do života. V souvislosti s tím ztratí fakulta právní subjektivitu,
VŠ se stanou veřejně prospěšnými organizacemi a bude na ně převeden majetek.. V polovině října
jsou z rektorátu očekávány návrhy zásad nových vnitřních dokumentů UK, na jejichž promítnutí do
analogických vnitřních předpisú fakultních budou pracovat již dříve ustanovené pracovní skupiny
J. Anděl a Z. Renc (studium), B. Sedlák a Z. Němeček (ekonomika), P. Simon a I. Netuka
(legislativa). Akademická obec bude moci vyslovit své názory k univerzitním předpisům na setkání
okolo 20. října, AS MFF UK bude připomínky k nim diskutovat na svém zasedání 4. listopadu.
Děkan ocenil velké úsilí, které věnovali minulý a současný studijní proděkan pečlivé přípravě
paragrafovaného znění návrhu fakultních studijních předpisů.
Děkan informoval o novém způsobu institucionálního financování vědy, založeném na
účelovém přidělování prostředků na tzv. “výzkumné záměry”. Podrobnější informaci k tomuto bodu
podal proděkan I. Netuka: Záměrem je přiblížit se poměrům v EU, podrobné informace jsou na
WWW serveru MŠMT. VR a vedení fakulty se dohodly na formulování celkem 8 výzkumných
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záměrů s požadovaným finančním objemem 60 MKč (4 záměry v sekci fyzika - celkem 40 MKč, 2
záměry v sekci matematika - 10 MKč a 2 záměry v sekci informatika - 10 MKč). Požadovaná
částka je lehce navýšena proti 50 MKč, které jsme na vědu dostávali.
Informaci o nejvýznamnějších stavebních akcích podal proděkan I. Emmer: Průměrně jde o
objem 25 MKč ročně. V loňském a letošním roce se provádí rekonstrukce elektrických rozvodů
v budově Ke Karlovu 5, letos a v příštím roce proběhne rekonstrukce střechy, půdní vestavba,
výměna kotelny a rekonstrukce topného systému v Karlíně (financováno z FRIM a dotací od MŠ).
V příštím roce by mělo dojít na generální opravu střechy a fasády budovy Ke Karlovu 3. Na
zdaleka největší akci – rekonstrukci vnitřku budovy na Malé Straně – je schválen stavební záměr,
zpracován projekt pro stavební povolení, nárokovány finance (204 MKč na 4 roky).
V následující diskusi byly probrány otázky vystěhování soudního archivu z budovy na MS,
bezbariérovost budovy Karlín a předpokládané změny v kapacitách poslucháren a pracoven po
ukončení rekonstrukce budovy.
5. Zásady přijímacího řízení pro šk. rok 1999-2000:
Studijní proděkan J. Anděl konstatoval na základě porovnání výsledků přijímacího řízení (PZ)
z loňského a letošního roku, že se osvědčily změny v jeho zásadách schválené senátem před rokem,
zejména v tom, že bylo podle nových pravidel přijato méně uchazečů bez přijímací zkoušky (cca
70% loni, 51% letos). Jménem vedení fakulty proto doporučil, aby pro příští rok byly základní
zásady PZ zachovány. Požádal senát, aby již na tomto zasedání schválil dva body zásad PZ, které je
třeba včas zveřejnit. Další dva body zásad vyplývající z nového zákona o VŠ (stanovení oborů Bc a
Mg studia, které budou otevřeny v příštím roce pro PZ, stanovení maximálních kvót pro přijímání
na jednotlivé obory) předloží vedení fakulty na příštím zasedání AS.
Usnesení: AS schvaluje návrh vedení fakulty, aby pro přijímací řízení ke studiu na MFF UK pro
školní rok 1999/2000 platila ustanovení:
1) Podmínky pro přijetí uchazeče bez přijímací zkoušky budou totožné jako v letošním roce.
2) Výše poplatku za přijímací řízení bude 350,- Kč.
Hlasování: 23 - 0 - 1
6. Rozšíření Vědecké rady MFF UK:
Děkan fakulty předložil senátu návrh na rozšíření Vědecké rady MFF UK o dva nové externí členy:
Doc. RNDr. M. Mareše, DrSc., ředitele ÚTIA AV ČR a Prof. Ing. M. Havlíčka, DrSc., vedoucího katedry
matematiky FJFI ČVUT. Návrh odůvodnil literou nového zákona o VŠ, který pro složení VR předepisuje
minimální procentuální zastoupení pracovníků z mimofakultních pracovišť. Děkan členům senátu
podrobněji charakterizoval vědecký profil obou navržených osobností a zdůraznil, že jejich tvůrčí aktivita
značně přesahuje hranice jejich oborů. V diskusi oba návrhy podpořili členové AS J. Langer a K. Zvára.
Usnesení: AS vyslovil v tajném hlasování souhlas s návrhem děkana fakulty, aby novými členy
Vědecké rady MFF UK se stali:
Doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
(hlasování: 24 - 0 - 0)
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (hlasování 24 - 0 - 0)
7. Závěrka hospodaření MFF UK za 1. pololetí roku 1998:
V úvodním komentáři děkan fakulty shrnul východiska hospodaření: Rozpočet byl sestaven jako
deficitní ve výši pobalíčkového stavu roku 1997. Detailní informace obsahuje předložený materiál,
kde je deficit poměrně hrozivý vlivem toho, že fakulta nedostala některé očekávané rozpočtové
prostředky (20 % dotace na výzkum a vývoj). Dotace na havárie, rozvoj studijních oborů, výměny
provozních prostředků na investiční situaci částečně zlepšují, přesto však lze očekávat deficit FRIM
ve výši okolo 10 MKč. Řešením bude pečlivé hospodaření, stanovení priorit a odsun plateb
některých investičních akcí. Hospodaření sekcí resp. pracovišť bylo v pořádku, spíše skromné.
Všechny sekce spoří. Fyzika dává k dispozici asi 1 MKč mzdových úspor.
Předseda senátní ekonomické komise kol. Z. Němeček vyjádřil s děkanovým komentářem
souhlas, navrhl však zahrnout předvídatelné úpravy položek k 1.pololetí do rozpočtu.
V diskusi kol. K. Zvára žádal upřesnění toho, co je upravený rozpočet k 30. 6. Podle jeho
mínění jde (u jednotlivých sekcí) o součet částek rozepsaných na pracoviště včetně zůstatku na
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podrozvahových účtech proděkanů. Dále požadoval, aby napříště bylo součástí rozpočtu také
vyrovnání se jednotlivých sekcí s předchozím rokem. Po kratší diskusi o tom, zda vedení fakulty
usnesením nabádat k bedlivému hospodaření na konci roku, přistoupil AS k hlasování o usnesení.
Usnesení:
1) Senát schvaluje závěrku rozpočtu za 1. pololetí roku 1998.
Hlasování: 24 - 0 - 0
2) Senát doporučuje vedení fakulty, aby vyrovnání s minulým rokem a standardní dotace z fondu
děkana (mzdy akademických funkcionářů, mzdy mladých odborných asistentů, apod.) byly
napříště explicitní součástí rozpočtu.
Hlasování: 18 - 6 - 0
Při hlasování o bodu 2) bylo protinávrhem tento bod vypustit. V dalším hlasování byl poměrem
hlasů 7 - 15 - 2 zamítnut návrh žádat od vedení fakulty, aby při zahajování oprav a rekonstrukcí
fakultních budov projevovalo zdrženlivost přiměřenou okamžité finanční situaci.
8. Informace o tvorbě vnitřních předpisů UK a MFF UK:
Předseda AS stručně popsal současný stav prací na vnitřích předpisech UK (Statut UK a navazující
předpisy) odpovídajících novému zákonu o VŠ. V současné době je připraven návrh zásad těchto předpisů
určený k připomínkovému řízení na fakultách UK. Předsednictvo AS navrhuje, aby po obdržení těchto
zásad proběhlo informativní a diskusní shromáždění zainteresovaných členů AS, vedení MFF a komisí
pověřených zpracováním odpovídajících fakultních dokumentů. Shromáždění by bylo otevřeno všem
zájemcům z řad akademické obce fakulty. Nejpravděpodobnější datum shromáždění je 21.10.1998. Jeho
cílem je shrnout výsledky diskuse do stanoviska MFF, které by bylo vodítkem pro jednání zástupců fakulty
na půdě UK před definitivním schválením vnitřních předpisů UK Akademickým senátem UK.
9. Různé:
a) Usnesení: AS souhlasí s tím, aby děkan fakulty v souladu s §27, odst.6 zákona č. 172/90 Sb.
vyhověl žádosti Prof. RNDr. Petra Mandla, DrSc. o pokračování v jeho vědecké činnosti na
fakultě i po ukončení jeho pracovního poměru.
Hlasování: 23 - 0 - 0
b) Volby do AS UK: Kol. O. John připomněl, že v listopadu 1998 proběhnou volby zástupců MFF
UK v Akademickém senátu UK. Přesto, že mohou být oficiálně vyhlášeny až po usnesení AS
UK, je třeba přistoupit k jejich přípravě bez zbytečného prodlení. Bylo rozhodnuto tichým
souhlasem ustanovit volební komisi v předběžném složení J. Kratochvíl (předseda), O. Bílek, M.
Bubeníková, L. Boček a P. Simon s tím, že předseda komise navrhne na příštím zasedání její
doplnění.
c) Kol. J. Kratochvíl upozornil, že rok 2000 bude celosvětovým rokem matematiky a vyzval k
tomu, aby této příležitosti bylo mimo jiné využito i při propagaci fakulty.
d) Jednatel AS O. Bílek oznámil, že předsednictvo senátu navrhuje následující termíny příštích
zesedání AS:
4. listopadu 1998, 9. prosince 1998, 27. ledna 1999, 24. února 1999, 24. března 1999.
Body navrhované k projednání na příštích dvou zasedáních:
4.11.98 - závěrka hospodaření MFF za 3/4 roku 1998, diskuse o zásadách vnitřních dokumentů UK,
vyhlášení voleb do AS UK, dodatek k zásadám přijímacího řízení,
9.12.1998 - restrukturalizace fyzikálních pracovišť, tvorba vnitřních předpisů, obnovení diskuse
o zkrácení funkčního období ZK AS.
Zápis: O.Bílek

Zasedání skončilo ve 21.23 hod.

