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ZÁPIS
z 58. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 4.listopadu 1998

Přítomni: O.Bílek, 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, M.Piliarik, J.Strnad,
J.Štěrba, M.Švec
Omluveni: M.Bubeníková, P.Olmer
Hosté:
B.Sedlák, J.Anděl, I.Emmer, P.Karas, J.Hric

Zasedání řídil místopředseda AS Aleš Drápal.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání a schválení programu zasedání:
a) Zápis z minulého zasedání AS byl schválen bez připomínek.
b) Do programu zasedání byl tichým souhlasem zařazen dodatečný bod: Programové prohlášení
Studentské komory AS.
2. Programové prohlášení Studentské komory AS:
Předseda Studentské komory AS seznámil členy senátu s textem jejího programového
prohlášení, jehož úplné znění je zvláštní přílohou zápisu.
3. Informace vedení fakulty:
Děkan fakulty prof. B. Sedlák nejprve reagoval na programové prohlášení SKAS a přislíbil ze
strany vedení fakulty programovým záměrům studentů maximální možnou podporu. Upozornil
přitom na to, že vedení fakulty se právě nyní zabývá problémem pro studenty aktuálním - stavem
edičního plánu - pro řadu studijních předmětů chybí literatura; náprava bude zaměřena nejen na
doplňování učebních textů v knižní podobě, ale i v podobě elektronické.
Vedení fakulty se nyní zabývá pravidelnými problémy období před koncem roku a navíc věnuje
soustředěnou pozornost připomínkovému řízení k návrhům nových vnitřních dokumentů UK.
Definitivní znění připomínek MFF k těmto dokumentům připraví ve spolupráci s pověřenými
zástupci AS během týdne. Fakulta dále dokončila a odevzdala podklady pro projednání a schválení
jejích osmi výzkumných záměrů s předpokládaným finančním efektem ve výši cca 44 mil. Kč.
4. Zásady přijímacího řízení:
Proděkan J. Anděl nejprve požádal senát o revokaci jeho usnesení týkajícího se výše poplatku za
přijímací řízení. K tomu podal vysvětlení, že teprve po schválení částky 350,-Kč na minulém
zasedání AS přišla na fakultu směrnice kvestora UK o odvodu 25% ze schválené částky na UK,
což si vyžádá její zvýšení na 500,-Kč. Dále předložil návrh na seznam studijních oborů, které
budou otevřeny v příštím školním roce a na přijímací kvóty pro jednotlivé studijní programy a
obory.
Usnesení:
a) AS schvaluje změnu svého rozhodnutí ze dne 7.10.1998 a souhlasí se zvýšením poplatku za
přijímací a odvolací řízení na 500,-Kč.
Hlasování: 17 - 0 - 2
b) AS schvaluje pro školní rok 1999/2000 otevření všech studijních oborů na MFF UK ve stejném
rozsahu jako v letošním školním roce.
Hlasování: 19 - 0 - 0
c) AS souhlasí s následujícím návrhem přijímacích kvót pro jednotlivé studijní programy a obory:
Denní studium: BF - 35, BI - 75, BM - 80, F - 200, I - 250, M - 250, MFil - 15, UFI - 30,
UMD - 30, UMF - 80, UMF2 - 30, UMI - 65; celkem 1140.
Externí studium: BF - 5, BI - 20, BM - 5, F - 10, I - 10, M - 10, MFil - 0, UFI - 10,
UMD - 10, UMF - 10, UMF2 - 10, UMI - 10; celkem 110.
Hlasování: 19 - 0 - 0
Na závěr tohoto bodu podal proděkan J. Anděl podrobnou informaci vyžádanou předem členy
AS o konkrétním rozdělení na dílčí položky celkových výdajů za uskutečnění soustředění 1.
ročníku na Albeři.
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5. Závěrka hospodaření MFF UK k 30. 9. 1998:
Jednání o tříčtvrtěletní závěrce rozpočtu uvedl děkan fakulty připomenutím důvodů, které vedly v březnu
1998 k předložení schodkového rozpočtu MFF odpovídajícího redukované (“pobalíčkové”) verzi rozpočtu
1997. Přes úsporné hospodaření je zejména v důsledku nedostatečného krytí odpisů, nízkého přídělu
prostředků na vědeckou činnost a eventuálního neuspokojení požadavků na dodatečné dotace na provoz a
údržbu budov nyní fakulta v napjaté finanční situaci. Vedení MFF proto stav hospodaření v závěru roku
bedlivě sleduje a stanovilo pořadí priorit - výplata mezd a stipendií, čerpání grantových prostředků,
dokončení neodkladných investičních akcí - a zároveň počítá po individuálním posouzení s případným
přerušením některých stavebních prací a odkladem vybraných nákupů a plateb do roku 1999.
Děkan s uspokojením konstatoval, že pracoviště i oborové sekce si vedou v hospodaření uvážlivě, vyzval
je k maximální úspornosti i v závěru roku a prohlásil, že vedení fakulty bude sekcím, pracovištím i řešitelům
grantů garantovat kontinuitu hospodaření při přechodu do dalšího kalendářního roku.
Předseda ekonomické komise Z. Němeček uvedl, že komise písemné podklady k dílčí závěrce rozpočtu
podrobně projednala s vedením fakulty a dohodla se na některých úpravách, a předložil návrh komise na
usnesení.
V diskusi byla zdůrazněna nezbytnost poskytnout o nastalé situaci rychlou a úplnou informaci vedoucím
pracovišť a řešitelům grantů a při nutnosti přerušit některé stavební akce dbát o to, aby nevznikly dodatečné
škody. Proděkan I. Emmer uvedl, že prioritní je dokončení akcí v Karlíně.
Usnesení:
1) Senát schvaluje dílčí závěrku hospodaření MFF UK k datu 30.9.1998.
2) V souvislosti s obtížnou platební situací fakulty způsobenou schodkovým rozpočtem senát
vyzývá
a) vedení fakulty, aby vytvořilo podmínky k bezproblémovému převodu ušetřených prostředků
do
dalšího roku formou meziročního vyrovnání rozpočtu;
b) všechny pracovníky fakulty a zejména vedoucí pracovišť k uvážlivému čerpání finančních
prostředků v závěru roku.
Hlasování: 21 - 0 - 0
6. Vyhlášení voleb zástupců MFF UK v Akademickém senátu UK:
Usnesení:
a) Akademický senát MFF UK vyhlašuje podle části II, čl. 10 Statutu UK volby zástupců
akademické obce MFF UK v Akademickém senátu UK pro funkční období začínající 1. 2. 1999.
Volby se uskuteční dne 17. 11. 1998 pro zaměstnaneckou část AO a ve dnech 17. a 18. 11. 1998
pro studentskou část AO.
b) Pro organizační zajištění voleb a vyhodnocení jejich výsledků senát ustanovuje dvě volební
komise: pro volby v zaměstnanecké části AO komisi ve složení J. Kratochvíl (předseda), O.
Bílek, L. Boček, M. Bubeníková a P. Simon; pro volby ve studentské části AO komisi v čele s P.
Tobiškou s tím, že další členy komise schválí SKAS.
c) Pro předkládání návrhů kandidátů stanoví AS termín do 12.11.1998 do 12.00 hod pro
zaměstnaneckou část AO a do 13.11.1998 do 24.00 hod pro studentskou část AO.
d) Další organizační pokyny k průběhu voleb jsou oprávněni vydat předsedové volebních komisí.
Hlasování: 21 - 0 - 0
7. Zástupci AS v konkursních komisích:
Senát na žádost děkana fakulty rozhodl o delegování svých zástupců v konkursních komisích:
J. Dolejší - konkurs na místa pedagogických a vědecko-pedagogických pracovníků ve fyzikální
sekci.
Hlasování: 20 - 0 - 1
M. Rokyta - konkurs na místa vědecko-pedagogických pracovníků v matematické sekci.
Hlasování: 20 - 0 - 1
J. Kašpar - konkurs na místo lektora košíkové na KTV.
Hlasování: 20 - 0 - 1
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A. Drápal - konkurs na místa mladých odb. asistentů do 30 let.

Hlasování: 20 - 0 - 1

8. Diskuse o návrhu Statutu UK a navazujících vnitřních předpisů UK:
Dne 16. října 1998 byly fakultám UK předány k připomínkovému řízení návrhy nových
vnitřních předpisů UK vycházejících z nového zákona o VŠ. Pro kritický nedostatek času (necelé 4
týdny) pro formulování připomínek k velmi rozsáhlému písemnému materiálu se předsednictvo AS
rozhodlo bezodkladně zpřístupnit dodané návrhy na www, vyzvalo akademickou obec fakulty k
diskusi o nich a na 26. října svolalo v součinnosti s vedením fakulty veřejné diskusní setkání.
Zároveň začaly na formulaci souhrnu připomínek pracovat pracovní skupiny pověřené společně
vedením fakulty a senátem. Reprezentanti pracovních skupin věcně shrnuli připomínky a
pozměňovací návrhy shromážděné a zformulované do tototo zasedání a následná diskuse byla
zaměřena na posouzení nejdůležitějších bodů a poskytnutí podnětů k jejich definitivnímu
dopracování, projednání ve vedení MFF dne 11. 11. a včasnému předání souhrnu fakultních
připomínek předsedovi AS UK do 15. 11.
Některé nejvíce diskutované body: Nová koncepce voleb do AS UK; stupeň podřízenosti
děkana fakulty rektorovi; pravomoc rektora rušit rozhodnutí děkanů; zpochybnění navrhovaných
funkcí gestora a koordinační rady studijního programu; absence ustanovení o ukončení pracovního
poměru v 65 letech; problematika udělování titulu RNDr.; způsob stanovení výsledné známky u SZ;
značná část ustanovení platového řádu UK a katalogu prací (návrhy těchto dokumentů byly
shledány nejméně přijatelnými); řada nedostatečně definovaných termínů (např. standardní doba
studia); příliš mnoho vyjímek z některých ustanovení (zejména v platovém předpisu) aj.
Usnesení: AS MFF UK podporuje předběžné závěry reprezentantů senátu v pracovních skupinách,
jež byly ustanoveny, aby shrnuly připomínky členů akademické obce fakulty k návrhům nových
vnitřních předpisů UK.
Hlasování: 21 - 0 - 1
9. Různé:
a) Akademický senát vzal s potěšením na vědomí, že dva významní pracovníci fakulty - prof.
RNDr. Jindřich Nečas, DrSc. a prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. - obdrželi z rukou prezidenta
republiky Václava Havla státní vyznamenání k 80. výročí vzniku Československé republiky.
b) AS tichým souhlasem podpořil obsah dopisu, který zaslalo předsednictvo AS předsedovi vlády
M. Zemanovi ve věci hlubokého znepokojení nad předpokládaným poklesem finančních prostředků
na financování vědeckého výzkumu v příštím roce. Děkan fakulty informoval, že poslal dopis v
podobném duchu předsedovi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj P. Mertlíkovi. Kopie obou
dopisů byly zaslány na vědomí i dalším vládním a parlamentním činitelům a jejich texty jsou
přiloženy k tomuto zápisu.
c) Usnesení: Senát vyjádřil souhlas s pověřením studenta 3. roč. oboru M Petra Škovroně funkcí
organizátora studentské ankety v ZS 1998/99.
Hlasování: 19 - 1 - 1
Zápis: O.Bílek

Zasedání skončilo ve 21.36 hod.

