ZÁPIS
ze 79. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 22.11.2000
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, V. Kapsa, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R Kryl,
Z. Renc, Z. Rojko, M. Rotter, P. Simon, M. Tichý, J.Veselý, K. Zvára,
R.Budínek, P.Čech, R. Erban, J. Foniok, D. Stanovský,
P. Škovroň, T. Tichý
J. Kašpar, T. Kepka, P. Olmer, O. Odvárko,
P. Karas, I. Netuka, J. Plášek, J. Hric,

Zasedání řídil Z. Renc.

Program
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu ze 78. zasedání AS a schválení programu 79. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Závěrka hospodaření fakulty k 30.9.2000.
Různé.

1.

Kontrola zápisu ze 77. zasedání AS a schválení programu zasedání.
Kolega Zvára žádá opravu formulace bodu 5, poslední věty textu před hlasováním:
„…..byly přijaty drobné jazykové úpravy textu a zvolena jedna ze dvou navržených
variant….“. V bodě 7 je chybně uveden název Správy budov MFF.
S touto korekcí byl zápis tichým souhlasem schválen. Tichým souhlasem byl rovněž
schválen program zasedání.

2.

Informace vedení fakulty, kterou podává prof. I. Netuka.
1. Vedení se zabývá přípravou rozpočtu na rok 2001. Vyvíjí snahu nalézt jiný
způsob přerozdělování peněz, vedoucí ke zprůhlednění financování. Zároveň
však chce zajistit, aby jednotlivé sekce neměly menší objem finančních
prostředků. Vedení navrhuje, aby 20% z peněz, které sekce získávají na
výzkumné záměry, bylo převedeno do rozpočtu fakulty a byla z nich hrazena její
režie. Vedení předpokládá, že z části peněz na „záměry“ budou kryty potřeby
knihovny.
Na dotaz kolegy Kratochvíla, zda 20-ti procentní odvod by byl v souladu
s pravidly pro hospodaření s těmito prostředky, odpovídá děkan, že v ČR žádné
stanovení hranice výše odvodu není. Kolega Zvára podotýká, že záměry je nutno
obhajovat a tudíž nositel výzkumného záměru má osobní odpovědnost a měl by
mít prostředky na ohodnocení výkonů. Prof. Netuka vysvětluje ideologii
výzkumných záměrů. Tou je podpora vědecko-pedagogické práce fakulty.
Zdůrazňuje, že „záměr“ není totéž co grant. Otázka odvodu části těchto
prostředků bude diskutována na schůzce vedoucích výzkumných záměrů.
2. Na zasedání vědecké rady 13. 12. 2000 budou proděkani jednotlivých sekcí
prezentovat své návrhy na restrukturalizaci studia. Na zasedání je pozváno
předsednictvo senátu a studijní komise senátu. Na domovských www stránkách
fakulty (“ZPRÁVY“) je možno připojit své názory do diskuse.
3. Vedení se zabývalo stavbami, správou budov a rozvojem fakulty (schválena
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náplň činnosti proděkana pro rozvoj), připravuje se plán stavebních akcí na rok
2001, řešení situace v budově Ke Karlovu 5
4. Různé
• Probíhá diskuze k restrukturalizaci studia
• výsledky studentské ankety (reakce na připomínky byly shromážděny,
připravuje se změna ve funkci vedoucího ankety – místo dr. P. Lachouta jiný
pracovník KPMS Mgr. D. Hlubinka)
• návrh kritérií habilitačního a profesorského jmenovacího řízení – VR MFF
UK 15. 11. 2000
• směrnice o doplňkové činnosti (platnost od 1. 1. 2001)
• směrnice o veřejných zakázkách (platnost od 1. 11. 2000)
• vedení fakulty konstatuje, že mzdová politika v jednotlivých sekcích není
jednotná a připravuje studii, která by jednotlivé sekce porovnala.
(Pro porovnání sekcí se připravují kritéria pro tabulku k datu 1. 1. 2001);
• vyklízení depozitáře knihovny na MS nepokračuje tak rychle, jak vedení
fakulty předpokládalo
• kalendář na rok 2001 (koncem listopadu by měl být vyroben)
• Doktorandský týden je naplánován na dny 12. – 15. června 2001
• blíží se DOD (23. 11., hlavní přednášku bude mít prof. J. Bičák)
• diskuse v sekcích o možném přehodnocení výzkumných záměrů
• studentská login-names fungují (děkan neformálně s rektorem diskutuje
jejich používání z hlediska právního purismu)
• jednání s firmou ARAL probíhají již dlouhá léta, snahou fakulty je dohoda o
naturální směně pozemku UK za zbudování ubytovacích prostor pro mladé
pracovníky fakulty. Zmíněný pozemek je však v území, které stále není
projektově stabilizováno a jednání nevedou k cíli
• skupina pro přípravu 50. výročí MFF pracuje, uvažuje se mj. o vydání
almanachu (J. Klíma, A. Drápal, J. Král)
• studenti informatiky byli úspěšní v českém kole mzn. soutěže ACM,
postoupili do regionálního kola
3.

Závěrka hospodaření MFF k 30.9.2000.
V úvodním slově ocenil děkan komunikaci ekonomické komise AS s tajemníkem
fakulty. Tajemník pak zhodnotil vývoj jednotlivých položek hospodaření vcelku
pozitivně. Schodek hrozí v doktorandských stipendiích. (~ 2 mil. Kč) a ve
stavebních akcích neinvestičního charakteru. (~ 5 mil. Kč). Rekonstrukce
elektroinstalace v K5 nebude v tomto roce dokončena. Začátkem nového
kalendářního roku bude opět zahájena jako nová stavební akce, ve které by měly být
respektovány dodatečné požadavky pracovišť, které byly nárokovány až po zahájení
opravy v tomto roce, se kterými se však v rozpočtu nepočítalo. Po diskuzi mezi
vedoucími zainteresovaných pracovišť a tajemníkem fakulty vedení fakulty shledalo
oprávněnost dodatečných požadavků a proto rozhodlo dokončit rekonstrukci jako
novou stavební akci v dalším roce.
Dále tajemník konstatoval, že čerpání mzdových a provozních prostředků se jeví
střídmé. Nejsou dostatečně čerpány zdroje na investice. Nejsou dostatečně čerpány
grantové prostředky.
Hrozící schodek v doktorandských stipendiích je vedení schopno uhradit z vlastních
zdrojů. Vyrovnání schodku ve stavebních akcích se pokusí vedení uhradit nejprve z
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rektorátních zdrojů.
Kolega Zvára ve svém vystoupení pochválil práci členů ekonomické komise AS a
její spolupráci s vedením fakulty. Uvádí, že schodek ve financování doktorandských
stipendií vznikl tím, že pro prvých 9 měsíců roku nepřišla očekávaná dotace a zatím
zcela chybí dotace pro čtvrté čtvrtletí. Prostředky na vyrovnání schodku stavebních
oprav se pokusí vedení získat ze zdrojů, které byly určeny na zahájení rekonstrukce
malostranské budovy.
Kolega Kapsa se obává, zda bude reálné přesunout část účelové dotace na
malostranskou budovu na opravu Karlova. Poznamenává také, že při rekonstrukci
vnějšího pláště budovy K3 došlo k rozbití několika oken pracovníky firmy, která
okna lakuje a tudíž jejich oprava by měla být přičtena k tíži firmy. Je nezbytné
takovéto skutečnosti ohlásit paní Šestákové, aby mohly být připomínky uplatněny
při kolaudaci.
Kolegyně Kohlová se obává, zda bude dostatek času k lepší přípravě stavební akce
„rekonstukce elektroinstalace v K5“, má-li být zahájena již začátkem roku 2001.
Kolega Kratochvíl se táže vedení, zda potřebuje navrhované 4 měsíce k vypracování
zprávy o opatřeních, vedoucích ke zlepšení přípravy stavebních akcí. Děkan nemá
námitky proti průběžnému podávání zprávy. Na základě této diskuse bylo hlasováno
o změně formulace usnesení, jehož návrh předložila ekonomická komise senátu.
Protinávrh kolegyně Kohlové
požaduje v bodě 3 následujícího usnesení
“…průběžné informování...“, zatímco původní návrh očekává od vedení zprávu do
konce března 2001. O protinávrhu se hlasovalo a byl přijat poměrem hlasů 13-5-1.
Po této diskusi senát přijal usnesení následujícího znění:
1) Senát schvaluje dílčí rozpočtové úpravy popsané v tabulkách II a IV.
Hlasování (19 - 0 – 0)
2) Senát bere na vědomí předloženou závěrku hospodaření fakulty za prvních devět
měsíců, podle které čerpání finančních prostředků odpovídá schválenému rozpočtu
s následujícími výjimkami:
a) na doktorandská stipendia dostala fakulta na druhé pololetí v porovnání
s předchozími roky méně prostředků;
b) při rekonstrukci budov (stavební neinvestiční akce) hrozí přečerpání rozpočtem
předpokládaných prostředků.
3) Senát očekává od vedení fakulty průběžné informování o opatřeních směřujících
a) ke zlepšení přípravy stavebních akcí,
b) k důslednějšímu výkonu stavebního dozoru,
c) k zajištění pravidelné péče o budovy.
Hlasování (19 - 0 – 0)
4.

Různé.
• Kolega Čech se zajímá o kolaudaci Menzy v Troji. Kolaudace dosud
neproběhla. Je věcí Správy kolejí a menz aby na základě ukončené kolaudace
rozhodla, jakou činnost ve zkolaudovaných prostorách povolí.
• Kolega Rojko navrhuje změnu provozního řádu na chatě Mariánská v letních
měsících. Ta by měla vést k lepší finanční dostupnosti chaty a zvýšit její
obsazenost. Tajemník je změně nakloněn, pokud nepovede ke ztrátovosti
provozu. Rozebere se správcem chaty zisky v jednotlivých měsících. Přijme
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návrhy na změny provozního řádu a zváží jejich realizovatelnost.
• Kolega T. Tichý se zajímá o placení úhrad za počítačovou síť na koleji 17.
listopadu. Jde o právní problém, který se diskutuje. Výsledek zatím není znám.
Vyžaduje popsání finančních toků jakož i skloubení ekonomického a právního
pohledu.
• Příští zasedání senátu za tři týdny, 13. prosince, bude mít oficiální část a poté
tradiční předvánoční neoficiální část s neformální diskuzí o problémech fakulty.
Předsednictvo AS navrhuje zařadit na program jako stěžejní bod informaci a
výměnu názorů o současném stavu probíhající diskuze o restrukturalizaci studia
na MFF s tím, že v této fázi ještě není cílem formulovat definitivní vyjádření
senátu. Kolega Zvára vyjadřuje velmi naléhavou prosbu, aby toto aktuální téma
(nejen) naší fakulty bylo řešeno s maximální zodpovědností. Kolega Renc
připomíná, že datum je vhodným termínem k diskuzi před finálním rozhodnutím.
Děkan zdůrazňuje, že panují mylné představy o tom, že se případnou
restrukturalizací poškodí dobré jméno MFF. Rozhodnutí je zcela na fakultě,
nikoliv na vyšších orgánech. Je však třeba reflektovat ekonomický tlak a změnu
vnějšího klimatu.
Zasedání skončilo ve 20.16 hod.
V Praze, 4. 12. 2000
Zapsala: V. Kohlová

Ověřil: O. Bílek
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