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Zápis
z 99. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 6. listopadu 2002
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, J. Pešička, Z. Prášková, M.
Rotter, M. Tichý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, J. Foniok, P. Chovanec, I. Karas, S. Kucková, P.
Olmer, P. Vilím

Omluveni: O. Odvárko, J. Panevová, J. Veselý
Nepřítomni: Z. Jakubková
Hosté:
J. Anděl, J. Bednář, J. Dolejší, J. Hála, J. Hric, A. Havlíčková, V. Kapsa, P. Karas, I.
Netuka, Z. Němeček, J. Plášek, B. Sedlák, T. Sýkora
Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z 98. zasedání AS a schválení programu 99. zasedání
2. Informace vedení fakulty
3. Informace o činnosti AS UK
4. Informace o RVŠ
5. Návrh zástupce fakulty v RVŠ
6. Předběžná informace o připravovaných změnách studijních předpisů MFF UK
7. Závěrka hospodaření MFF UK k 30.9.2002
8. Smlouva s Českým Telecomem
9. Určení organizátora studentské ankety
10. Zástupci senátu v konkurzních komisích
11. Informace o odstraňování následků povodně a projednání dopisu kol. T. Sýkory
12. Informace o jednání předsednictva AS
13. Různé
Zasedání řídil K. Zvára, který nejprve připomněl památku nedávno zesnulého prof. V. Čápka, člena
prvního AS MFF UK.
1. Kontrola zápisu z 98. zasedání a schválení programu 99. zasedání
I. Barvík požádal o změnu formulace v bodě 5 zápisu. V. Kohlová upozornila na nutnost záměny
pořadí usnesení v bodě 6 zápisu.
S těmito úpravami byl zápis schválen tichým souhlasem.
J. Foniok navrhl, aby bod 11 byl v programu zasedání zařazen za bod 5.
Hlasování o návrhu: 9 – 6 – 4
Návrh nebyl přijat.
J. Foniok navrhl, aby název bodu 11 programu zasedání byl změněn z původního ”Otevřený dopis
kolegy T. Sýkory” na ”Informace o odstraňování následků povodně a projednání dopisu kol. T.
Sýkory”.
Návrh programu byl s touto změnou přijat tichým souhlasem.
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2. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty poděkoval O. Bílkovi, který ukončil své působení ve funkci předsedy AS, za jeho
několikaletou obětavou činnost v této funkci a blahopřál novému předsedovi K. Zvárovi ke zvolení
předsedou AS MFF UK. Vyjádřil zájem vedení fakulty o kolegiální otevřenou spolupráci
s Akademickým senátem MFF UK založenou na vzájemné důvěře.
Děkan fakulty se své zprávě věnoval následujícím aktuálním problémům:
a. Provoz a rozvoj:
Největší úsilí je stále věnováno zlepšování provozu v budovách, postižených povodněmi.
Viz: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/povoden/zamestnanci.htm (z 25. 10. t.r.)
Specifickým problémem je rekonstrukce sociálního zařízení v budově kateder (A) v Troji. Původní
plán před povodní předpokládal provedení prací v období červen až nejpozději září. V důsledku
povodně došlo ke zdržení asi o 2 měsíce. Dokončení se předpokládá k 15. 11. Dokončení rekonstrukce
výtahů v Troji bylo předpokládáno rovněž do konce září. V důsledku povodně došlo ke zdržení o 2
měsíce. K 20. 11. se předpokládá dokončení rekonstrukce 1. výtahu, k 30. 11. uvedení do provozu
obou výtahů. Předpokládaný termín dokončení opravy vstupní haly poškozené povodní je 7. 11. K
předání rekonstruované vzduchotechniky zničené povodní by mělo dojít k 15. 12. t.r.
Děkan konstatoval, že z reakcí členů akademické obce, z diskuse na předsednictvu AS i z otevřeného
dopisu kol. Sýkory je zřejmý zájem o větší informovanost ve věci obnovy povodní postižených budov
fakulty i dalšího popovodňového rozvoje fakulty. Proto kolegium děkana navrhuje v případě zájmu
pracovníků sekcí uspořádat besedu na toto téma. Organizačním zajištěním besedy jsou pověřeni sekční
proděkani. Děkan poznamenal, že k podobnému cíli směřovala iniciativa SKAS z října tohoto roku
uspořádat besedu s pracovním názvem "Půl roku poté". Tento námět vedení fakulty uvítalo.
Děkan se stručně zmínil i o dalších aktivitách vedení fakulty v oblasti rozvoje:
- V Troji byla dokončena nová počítačová učebna (v objektu VD), v budově Ke Karlovu 3 zahájila
provoz nová malá učebna M4.
Probíhají jednání s FJFI ČVUT o postupném uvolnění prostor v areálu fakulty v Troji.
-Rekonstrukce malostranské budovy postupuje plánovaným tempem, před koncem roku bude
s nejvyšší pravděpodobností končit její první etapa a příslušná pracoviště se budou moci nastěhovat
do rekonstruovaného východního křídla. Řeší se otázka využití podzemních prostor pro klub a
stravovací zařízení.
- Budoucímu využití povodněmi zasažených prostor bude věnován bod 3 této informace.
- Pokračují práce na generelu Univerzity Karlovy, na zprávu o postoji UK například k vybudování
"kampusu Běchovice" je příliš brzo, rovněž tak na úvahy o eventuelní půjčce ze zahraničí.
b. Ekonomické záležitosti:
Ke schválení plénem senátu dne 6. 11. se předkládá třičtvrtěletní závěrka hospodaření MFF včetně
návrhu na výplatu 14. platu - navrhuje se s výplatou za listopad ve výši 30 % měsíčního platu. Dále
vedení fakulty předkládá senátu návrh smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Český Telecom (věcné
břemeno na pozemcích). - body 7. a 8. programu zasedání AS.
Vedení respektuje zamítavé vyjádření kol. P. Olmera k odměňování studentů za práce při odstraňování
povodňových škod. Proto děkan ruší své sdělení o záměru ocenit studenty na základě podkladů od kol.
Olmera formou mimořádných stipendií (viz poslední dva řádky části "Informace vedení fakulty" v
zápisu ze zasedání AS MFF dne 2. 10. 2002 - bod 4.).
Za mimořádné práce při likvidaci škod po povodních bylo zatím vyplaceno 82 pracovníkům MFF
formou odměn cca 800 tis. Kč.
Cestou RUK byly na MŠMT podány tři investiční záměry. Záměr "Odstranění povodňových škod obnova zařízení MFF, první etapa", ve výši 24 550 tis. Kč ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
podepsala. Zatím nedošlo k podpisu záměrů "Odstranění povodňových škod - budova MFF UK
Karlín" ve výši 5 700 tis. Kč a záměru "Odstranění povodňových škod - areál MFF Troja" ve výši
25 600 tis. Kč. Financování garantuje však ministryně osobním dopisem, na jehož základě je možno
zahájit realizaci těchto záměrů. Celkově tedy MFF má k dispozici v letošním roce ze schválených
investičních záměrů 55 850 tis. Kč.
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Dále dochází k revizi investičního plánu fakulty pro budoucí léta.
- Na RUK byly v daném termínu postoupeny návrhy projektů v rámci transformačních a rozvojových
programů MŠMT.
- Předběžná zpráva o rozpočtu vysokých škol ČR pro rok 2003 hovoří o nárůstu 1,3 mld. Kč, z toho
zhruba 960 mil. Kč neinvestičních prostředků a přes 200 mil. Kč investic. Z neinvestičních
prostředků by asi 200 mil. Kč mělo směřovat do rozvojových projektů, ze zbytku by mělo dojít k
valorizaci normativu přidělovaného na počet studentů.
- Na MŠMT probíhají organizační změny týkající se také řízení vysokých škol.
c. Situace po povodni – knihovna v Karlíně:
Děkan sdělil, že jsou evidovány finanční a knižní dary. Prostřednictvím dopisu adresovaného
vedoucím pracovišť a výzkumných center poděkoval děkan všem kolegyním a kolegům, kteří obětavě
pomáhali při obnově fakulty po povodni. Dále rozesílá děkovné dopisy dárcům knih, poskytovatelům
finančních darů a zejména těm, kteří poskytli finanční dary pro knihovnu, pokud lze osoby z účetních
dokladů identifikovat. Bez problémů je to v těch případech, kdy si dárci vyžádali darovací smlouvu.
- K finančním darům děkan uvedl, že bylo v srpnu zřízeno fakultní povodňové konto (variabilní
symbol 900), na přelomu srpna a září vzniklo ještě konto se speciálním určením na obnovu knihovního
fondu fakulty (variabilní symbol 999). Informace o dvojím určení finančních darů patrně dostatečně
rychle nepronikla ke všem dárcům. Proto děkan rozhodl, že všechny finanční dary, poukázané fakultě
do 30. září, jsou považovány za dary na obnovu knihovního fondu fakulty.
- Za období srpen až září činí dar 707 000 Kč (zaokrouhleno na tisíce) od 84 dárců. Dar konference
činí 123 000 Kč, 9 individuálních plateb je nad 10 000 Kč (vesměs ze zahraničí), činí celkem 396 000
Kč, zbylých 74 plateb představuje 188 000 Kč.
- Za říjen (bilance k 1. 11.) dar činí 871 000 Kč od 29 dárců. Z toho dar 4 firem (společností) 737.000
Kč, 3 individuální platby nad 10 000 Kč (vesměs ze zahraničí) činí 55 000 Kč, zbylých 25 plateb
představuje 79 000 Kč. Na účet 900 bylo poukázáno 418 000 Kč na 999 pak 453 000 Kč.
Na knihovnu byly tedy zatím poukázány finanční dary ve výši 1 160 000 Kč, dary celkem činí
1 578000 Kč. Ze 113 dárců lze identifikovat 32, těm zasílá děkan děkovný dopis.
S žádostí o pomoc při obnově matematické knihovny děkan oslovil:
a - matematické společnosti:
International Mathematical Union
European Mathematical Society
Société Mathématique de France
Société Mathématique de Belgique
London Mathematical Society
Őstereichische Mathematische Gesellschaft
American Mathematical Society
Mathematical Association of America
Canadian Mathematical Society
Unione Matematica Italiana
Deutsche Mathematische Vereinigung
Australian Mathematical Society
b - nakladatelství (v závorce jsou údaje o chystané či realizované pomoci):
Springer-Verlag (cca 500 knih)
Kluwer (22 knih, 5 ročníků časopisu)
Elsevier
Wiley (116 knih, 3 tituly časopisů)
Birkhäuser
Cambridge University Press
Walter de Gruyter (13 knih)
Oxford University Press
SIAM (12 knih).
Proběhlo také jednání s ředitelem Matematického ústavu Polské akademie věd.
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Individuální zahraniční dárci již poskytli knihovně 720 knih a 57 titulů časopisů. Celková situace
časopisů: na www bylo zveřejněno 387 titulů (cizích) ztracených časopisů. Zhruba 100 již máme k
dispozici či slíbené (hardcopy či elektronická verze). Čeští dárci poskytli na 600 knih či učebních
textů. Po projednání s GA ČR na základě výzvy vedení fakulty řada grantistů poskytla dodatečné
prostředky pro knihovnu.
Vedení fakulty si darů váží, považuje však za nezbytné získat finanční prostředky na knihovnu mimo
rámec “charitativní pomoci", zejména ze státních prostředků.
Děkan prohlásil, že vedení fakulty akceleruje řešení osudu zmrazených knih, kdy začíná být vážným
finančním problémem úhrada pronájmu prostoru v mrazírnách. Fakulta aktivně usiluje o využití
nabídky varšavské univerzity na sušení knih. Řeší průběžně problémy dopravy knih ze zahraničí
(zajištění transportu, celní formality). Jako ilustraci aktivit ohledně knihovny lze uvést rozsah
korespondence proděkana Součka za měsíc říjen týkající se obnovy knihovny: cca 260 přijatých a 170
odeslaných e-mailů. Děkanova korespondence na toto téma je také velice rozsáhlá.
c - další oslovené instituce:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro zahraniční pomoc
Agentura Rady VŠ (ohledně programů FRVŠ)
ŠkoFIN
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Hewlett Packard, s.r.o.
Allianz, pojišťovna, a.s.
ING ČR, pojišťovna
FINOP HOLDING a.s.
Oznámení o následcích povodně pro knihovnu MFF a výzva k pomoci byla uveřejněna v:
EMS NEWSLETTER
LMS NEWSLETTER
Zeitung "Humboldt-Universität"
Informace Matematické vědecké sekce JČMF.
Kolegium děkana s mimořádnou zodpovědností posuzuje budoucí využití prostor, které v budovách
fakulty byly zasaženy povodní. Problematika je mimořádně složitá a citlivá a není zatím uzavřena.
Děkan dále seznámil se stanovisky vedení fakulty:
- Vedení fakulty získává informace o protipovodňovém zabezpečení Prahy 8.
- Vedení fakulty dává přednost koncepčním řešením před neadekvátním hazardem. Pomoc fakultě je a
bude rozsáhlá (rektor, RUK, fakulty, donátoři domácí i zahraniční) a nelze nevzít na zřetel výzvy k
přijetí alespoň relativně bezpečných řešení.
- Situace fakulty nedovoluje nechat 1. podzemní podlaží a 1. nadzemní podlaží objektů v Karlíně a
v Troji nevyužitá. Budoucí využití těchto prostor se tím stává problémem minimalizace rizik.
- Vedení fakulty považuje za koncepční realizovat výstavbu nového pavilonu v Troji pro umístění
laboratoří a technologických celků, které by mohly být v budoucnu povodní ohroženy.
- Půjčovna učebnic a studovna v Troji se s největší pravděpodobností vrátí na původní místo.
Prověřovala se i alternativa umístění poslucháren do těchto prostor, ale plošná dispozice a nutnost
posílení stropů pro umístění knihovny hovořily proti tomuto řešení.
- Reprostředisko se pravděpodobně vrátí do Karlína. Jeho uspořádání a provoz bude vycházet z
kalkulování potenciálních rizik.
- Nejsložitější je problém karlínské knihovny. Po dlouhé diskusi kolegium děkana nabylo přesvědčení,
že není vhodné knihovnu nastěhovat na původní místo. Laická hodnocení, zda a kdy voda znovu
přijde či nepřijde, fakultě rozhodování neulehčují. Přes veškerou bolestivost a citlivost je třeba úvahy
profesionalizovat a začlenit je do reálného rámce. Matematická sekce, knihovní rada a vedení fakulty
budou urychleně posuzovat možnosti redislokace knihovny v karlínském objektu. Nezříkáme se a
priori ani odborného posouzení proveditelnosti vybudování např. přístavku na sloupech ve dvoře. Je
třeba bez otálení formulovat požadavky na knihovnu ve změněné situaci, poměřit všechna rizika,
zvážit reálné možnosti a konstruktivně připravit ideové zadání pro práci odborníků, architektů a
projektantů.
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d. Personální a mzdová agenda:
- Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovních míst. Připravuje se ustavení příslušných
komisí, AS bude do komisí delegovat po jednom zástupci.
- Řeší se personální a mzdová situace v Kabinetu jazykové přípravy a na Katedře tělesné výchovy.
- RUK poskytl přehled vývoje mezd pedagogických pracovníků na Univerzitě Karlově.
Průměrné platy na MFF za první pololetí 2002: profesoři - 32 tis. Kč (vyšší průměr mají 1. LF, 3. LF,
PřF, LF v HK, FaF); docenti - 24 tis. Kč (vyšší průměr mají 1. LF, 3. LF, PřF, LF v Plzni, LF v HK,
FaF, FHS); odborní asistenti - 18 tis. Kč (vyšší průměr má KTF). Celkový průměrný plat
pedagogických pracovníků na MFF je 23 tis. Kč (všechny údaje jsou zaokrouhleny na tisíce), což je
nejvyšší průměrný plat na UK. Pro porovnání: FF - 14 tis. Kč, PedF - 14 tis. Kč, 1. LF - 21 tis. Kč, PřF
- 22 tis. Kč.
- Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. získal čestný doktorát Univerzity Blaise Pascala ve Francii.
e. Studijní agenda:
- Připravuje se Den otevřených dveří - 4. prosince 2002 - hlavní přednášku pronese prof. Jiří
Matoušek.
- Výsledky studentské ankety budou připraveny k zveřejnění do 15. 11. t.r. Vedení fakulty děkuje
organizátorům ankety, vedoucím ankety je kol. D. Hlubinka .
- Vedení fakulty sleduje dostupné informace o přípravě listopadového summitu NATO v Praze,
zástupce MFF se zúčastnil besedy 30. 10. t.r. Vedení fakulty, na základě informací k dnešnímu dni
(6.11.), nepřipravuje rušení či omezení výuky.
- Prod. J. Anděl na žádost předsednictva AS vystoupí s informací o chystaných změnách studijního a
zkušebního řádu a stipendijního řádu. Děkan vyjádřil poděkování za aktivní spolupráci J. Foniokovi.
- Děkan informoval členy AS, že další setkání děkanů a proděkanů fakult přírodovědného a
příbuzného zaměření se bude konat 26. 11. na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
f. Věda a zahraniční styky:
- Financování výzkumných záměrů bude v současné podobě zřejmě pokračovat i v roce 2004 či
alespoň v jeho první polovině. UK bude prosazovat větší integraci výzkumných záměrů.
Závěrem děkan konstatoval, že jeho vystoupení bylo delší než obvykle. Doufá však, že snad poskytlo
dostatek informací o životě fakulty v posledním období. Prohlásil, že lidé, kteří fakultu vedou, určitě
nežijí v jiném světě. Ujistil přítomné, že hodinky vedení fakulty nyní tikají opravdu hodně rychlým
tempem.
V krátké rozpravě se K. Zvára dotázal, jak jsou odměnění pracovníci informováni o důvodu odměn.
Děkan ujistil, že jsou informováni vedoucími pracovišť prostřednictvím sekčních proděkanů.
P. Olmer se dotázal, zda bude posíleno studijní oddělení vzhledem k vyššímu počtu přijatých
posluchačů. Prod. J. Anděl sdělil, že na studijní oddělení byla přijata jedna pracovnice na místo, které
nebylo delší dobu obsazeno. Současný stav považuje za vyhovující.
4. Informace o Radě vysokých škol
Předsedající K. Zvára požádal členy AS o souhlas s předčasným zařazením bodu 4 a následně bodu 5,
poněvadž pozvaný zástupce v RVŠ kol. J. Bednář nemůže na zasedání AS déle setrvávat. Změna
pořadí bodů programu byla přijata tichým souhlasem.
Prof. J. Bednář hovořil o poslání a praxi Rady vysokých škol jako reprezentanta akademických obcí
vysokých škol. Seznámil se způsobem, jakým jsou do RVŠ delegováni zástupci jednotlivých vysokých
škol. Akademický senát vysoké školy vysílá jednoho zástupce do předsednictva a jednoho zástupce
do pléna RVŠ, jednoho delegáta de studentské komory a jednoho jeho zástupce. Na návrh
akademického senátu fakulty vysílá AS vysoké školy do RVŠ po jednom zástupci za fakultu. Sněm se
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schází třikrát ročně, členové sněmu se účastní práce v komisích. Činnost RVŠ je analogická činnosti
akademických senátů, odehrává se na vyšší úrovni s celostátní působností. Sněm RVŠ vyslovil
připomínky k 48 navrhovaným zákonům.
Na dotaz děkana, jak probíhá příprava návrhů ke změně financovaní vysokých škol, kol. Bednář
odpověděl, že problematika financování je řešena v rámci výzkumného úkolu MŠMT. Příslušné
komise připravují změnu v kategorizaci platů a změnu vzorců pro financování vědecké činnosti
vysokých škol. RVŠ poskytla rovněž náměty pro jednání MŠMT o problematice propadovosti na VŠ.
5. Návrh zástupce fakulty v RVŠ
Předseda AS uvedl, že po dvě tříletá funkční období zastupoval fakultu v RVŠ kol. J. Hurt. Jeho
pracovní zatížení v posledním období silně vzrostlo. Předsednictvo AS se proto rozhodlo doporučit AS
UK kol. I. Barvíka jako zástupce v RVŠ. Kol. I. Barvík s kandidaturou souhlasí, z pléna AS MFF
nevzešel žádný jiný návrh.
Usnesení: AS MFF navrhuje AS UK v souladu s čl. IV odst. 1b) Statutu Rady vysokých škol
jako zástupce MFF UK v RVŠ prof. RNDr. I. Barvíka, DrSc.
Hlasování: 19 – 0 – 1
3. Informace o činnosti AS UK
O činnosti Akademického senátu UK stručně informoval jeho člen kol. J. Hála. Nejdůležitější událostí
byla volba kandidáta na funkci rektora UK. Na období let 2003 – 2006 byl 61 hlasy z 63 přítomných
členů AS UK zvolen dosavadní rektor Prof. Ing. I. Wilhelm, CSc. Ve svém inauguračním projevu
zdůraznil snahu vedení univerzity o to, aby se Univerzita Karlova více prosazovala jako významná a
uznávaná mezinárodní vědecká instituce. S tím souvisí rozvoj spolupráce s prestižními zahraničními
univerzitami, vysílání studentů na zahraniční univerzity alespoň na jeden semestr a větší důraz na
doktorské studium.
Předsedou AS UK byl v březnu 2002 zvolen prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. z 2. lékařské fakulty.
AS UK vzal na vědomí rámcovou podobu plánu rozvoje UK. Univerzita Karlova docílila postupného
získávání areálu Vltava pro studentské koleje. AS UK se zabýval povodňovými škodami na zařízeních
UK. Všechny fakulty, které nebyly povodní postiženy, přispěly solidárně 1,7 % rozepsané dotace na
krytí škod způsobených povodní.
6. Předběžná informace o připravovaných změnách studijních předpisů MFF UK.
Prod. J. Anděl seznámil členy AS se stavem prací na úpravách studijních předpisů vyvolaných
akreditací pro bakalářské a navazující magisterské studium. Až dosud se na úpravách podíleli
kolegové P. Simon, J. Veselý a J. Foniok. Intenzívně se pracuje na změnách Studijního a zkušebního
řádu. Připravuje se možnost podmíněného zápisu do druhého semestru v prvním ročníku bakalářského
studia. Rigorózní řád dozná jen formálních změn. Disciplinární řád a Řád celoživotního vzdělávání
zůstanou zřejmě beze změny. Při inovaci stipendijního řádu zůstává dosud nevyřešen problém
prospěchového stipendia v prvním roce navazujícího magisterského studia. Řád hodnocení výuky
nebyl dosud projednáván.
V rozpravě se předseda AS K. Zvára dotázal na termíny ke schvalování předpisů AS MFF. Prod. J.
Anděl sdělil, že předpisy je třeba schválit v předstihu před zahájením nového akademického roku.
Práce na Studijním a zkušebním řádu budou dokončeny do dvou týdnů, poté bude řád postoupen
studijní komisi AS k vyjádření. Komise bude moci své stanovisko přednést na lednovém zasedání AS.
O. Bílek upozornil na nutnost kontroly správnosti odkazů v textu řádů na již schválené vnitřní
předpisy. S ohledem na akreditaci bude třeba modifikovat i Statut fakulty.
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Někteří senátoři poukázali na možnost konzultace řešení problému prospěchových stipendií se senáty
ostatních fakult UK.
7. Závěrka hospodaření MFF UK k 30. 9. 2002
Děkan stručně informoval o projednávání třičtvrtěletní závěrky. Tajemník hovořil zejména o řešení
povodňových škod formou investičních záměrů a o metodice čerpání prostředků formou systémového
financování. Faktury za jednotlivé položky záměrů budou propláceny vybraným bankovním ústavem
po předběžném schválení MŠMT smluv mezi UK a dodavatelem. Faktury musí být předloženy do
konce finančního roku, tj. k 15.12.2002. Předseda ekonomické komise M. Tichý seznámil členy AS
s průběhem projednávání závěrky, jednáním s tajemníkem fakulty a s kolegiem děkana. Na dotaz I.
Barvíka, jak je úprava 14. platu podmíněna ekonomickou situací fakulty, tajemník odpověděl, že
návrh souvisí s možnostmi fakulty reagovat na vývoj čerpání rozpočtu ke konci roku.
M. Tichý navrhl text usnesení.
Usnesení: Senát souhlasí s návrhem vedení fakulty na postup při vyplácení 14. platu (který byl
vypracován na podnět senátu z října t.r.). Tento plat bude vyplácen ve výši 30 % platu
měsíčního. Zbylých 20 % bude rozpočtovou úpravou staženo na středisko 901, kde bude podle
vývoje situace použito na výplatu odměn za mimořádné úsilí při odstraňování následků
povodňových škod, popř. na řešení provozních následků povodní, event. na mimořádný nákup
literatury nebo posílení stipendií.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Usnesení: Senát schvaluje návrhy na rozpočtové úpravy v důsledku povodňové situace tak, jak
jsou uvedeny v ”Závěrce hospodaření MFF UK ke 30.9.2002” a chápe je jako upřesnění úprav
již schválených a zasedání senátu v říjnu 2002.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Usnesení: Senát vyslovuje poděkování vedení MFF za extrémní nasazení a operativní řešení
ekonomické situace která vznikla v důsledku ničivých povodní v srpnu 2002.
Hlasování: 18 – 0 – 1
8. Smlouva s Českým Telecomem.
Tajemník uvedl, že text smlouvy o smlouvě budoucí předkládá senátu na žádost rektorátu. Smlouva se
týká rekonstrukce sítí Českého Telecomu, které procházejí pozemky fakulty na Karlově i pozemky
dalších objektů UK. Smlouva je spojená s věcným břemenem. Vzhledem k rozsahu a délce smlouvy
bude smlouvu uzavírat RUK po schválení AS UK.
V rozpravě se I. Barvík dotázal, zda formulace smlouvy neomezuje v budoucnu výběr provozovatele
sítě. Podle názoru tajemníka takové nebezpečí nehrozí. T. Kepka upozornil na nezbytnou mimořádnou
opatrnost při formulaci prováděcí smlouvy s podnikem Český Telecom.
Usnesení: Senát se seznámil se zněním předložené ”Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene”, kterou bude Univerzita Karlova uzavírat s podnikem ČESKÝ TELECOM,
a.s. a nemá k němu námitek.
Hlasování: 14 – 0 – 5
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9. Určení organizátora studentské ankety.
P. Olmer sdělil, že organizátorem studentské ankety se uvolil být student 4. roč. informatiky Radek
Sýkora. P. Olmer upozornil na to, jak je těžké získat organizátora ankety. Do budoucna je třeba
přemýšlet nad zatraktivněním ankety pro studenty. K. Zvára navrhl uvažovat o vedení ankety
elektronickou formou.
Usnesení: AS vyjadřuje souhlas s návrhem SKAS, aby organizátorem studentské ankety
v akademickém roce 2002/2003 se stal Radek Sýkora.
Hlasování: 19 – 0 – 0
10. Zástupci senátu v konkurzních komisích.
Předseda K. Zvára přednesl návrh předsednictva AS na vyslání zástupců AS (bez práva hlasovacího)
do konkurzních komisí na obsazení míst na katedrách a ústavech fakulty.
Usnesení: AS navrhuje vyslat do komisí řízených prod. J. Pláškem K. Zváru, do komisí řízených
prod. Z. Němečkem M. Rottera a do komisí řízených prod. A. Kučerou R. Kryla.
Hlasování: 19 – 0 – 0
11. Informace o odstraňování následků povodní a projednání dopisu kol. T. Sýkory
Předseda AS K. Zvára sdělil, že na AS se obrátil kol. T. Sýkora otevřeným dopisem, v němž kritizoval
situaci v Troji vzniklou následkem srpnové povodně a způsob odstraňování způsobených škod a také
průběh rekonstrukce sociálních zařízení v budově kateder. Předseda AS s kol. T. Sýkorou jeho dopis
opakovaně projednával a navrhl projednat jej na nejbližším zasedání AS. Kol. T. Sýkora promítl a
komentoval fotografie stavu interiérů budovy kateder. Soustředil se na stav provizorního vchodu do
budovy, jímž vcházejí studenti, stav provizorního umístění bufetu a prodejny knih. Upozornil na
špatné hygienické podmínky v těchto prostorách. Dále dokumentoval některé prvky nekvalitního
provádění rekonstrukce sociálních zařízení, nepořádek provázející stavbu a zejména rozbitá okna.
V diskusi se členové AS zabývali zejména potřebou zlepšení komunikace mezi vedením fakulty a
akademickou obcí v krizové situaci. J. Foniok se dotázal, proč nebyly zveřejněny zápisy z jednání
krizového štábu a zda nebylo možné podat v předstihu závaznou informaci o zahájení výuky. Děkan
vysvětlil, že zápisy z krizového štábu nebyly určeny k zveřejnění zejména s ohledem na složitá jednání
s firmami provádějícími opravy. Zahájení výuky bylo vázáno na zprovoznění kolejí, jehož termín
závisel na možnostech a rozhodnutí Kolejí a menz UK. R. Kryl si stěžoval na nedostatek neformálních
informací na síťových stránkách fakulty takových, jaké v období bezprostředně po povodni poskytoval
P. Olmer na stránce SKAS. K. Zimmermann se dotázal, jak je v Troji zajišťován stavební dozor při
rekonstrukci sociálních zařízení. Tajemník fakulty sdělil členům AS, že stavební dozor provádí
pracovníci Správy areálu Troja a ti také zajistí bezchybné předání provedené rekonstrukce. Z.
Prášková připomněla, že při rekonstrukci v Karlíně hrál významnou roli také dohled ze strany
matematické sekce. Kol. T. Sýkora se domnívá, že nebyla dobře organizována pomoc při odstraňování
následků povodně. I. Barvík podpořil názor, že je třeba uspořádat besedu o likvidaci škod v Troji. Kol.
T. Sýkora prohlásil, že trvá na svém požadavku zřízení komise pro posouzení postupu vedení fakulty
při odstraňování škod, dává však přednost uspořádání besedy, jak ji navrhl kol. J. Dolejší. J. Foniok se
dotázal, zda odměny za mimořádné úsilí budou vypláceny i členům vedení fakulty. Děkan odpověděl,
že o odměnách členům vedení fakulty zatím neuvažoval. Odměny udělované pracovníkům fakulty se
týkaly úsilí při bezprostředním odstraňování povodňových škod. Kol. J. Dolejší upozornil na pocit
bezvýchodnosti ze stávající situace v Troji. Domnívá se, že aktuální komunikace by uvolnila napětí a
zlepšila atmosféru v akademické obci. Je třeba se poučit z problémů, aby krizové situace mohly být
v budoucnu efektivně řešeny i předvídány. K. Zvára se dotázal, zda je možné připravit materiály o
vývoji situace, aby se zlepšila informovanost akademické obce před besedou. Děkan se domnívá. že
z časových důvodů nemůže vedení fakulty připravit podrobnější materiál. Příprava besedy bude
zabezpečena fyzikální sekcí, která připraví její strukturovanou podobu. V případě zájmu může
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obdobnou besedu připravit i matematická sekce k situaci v Karlíně. Předseda AS uvítal iniciativu kol.
V. Kapsy k vytvoření prostoru pro zveřejnění otázek k besedě na síťové stránce senátu s odkazy
z domovské stránky fakulty. Na síťovou stránku AS bude také výrazně a s komentářem umístěna část
zápisu z 98. a 99. (před schválením na 100. zasedání AS) zasedání AS obsahující informace vedení
fakulty týkající se odstraňování povodňových škod.
Usnesení: AS vítá ochotu vedení fakulty, v případě zájmu, uspořádat po sekcích besedu o
povodni a o odstraňování jejích následků.
Hlasování: 16 – 0 - 3
V průběhu diskuse padly dva návrhy na usnesení, nejprve od kol. M. Tichého a pak od kol. J. Fonioka.
Nejprve se hlasovalo o návrhu J. Fonioka.
Usnesení: AS vítá diskusi vyvolanou otevřeným dopisem kol. T. Sýkory.
Hlasování: 11 – 2 - 6
Návrh byl přijat.
Poté se hlasovalo o návrhu kol. M. Tichého. Navrhl následující usnesení.
Usnesení: AS projednal otevřený dopis kol. T. Sýkory. Senát konstatuje, že problémy uvedené
v dopise jsou řešitelné standardními komunikačními kanály, které existují mezi akademickou
obcí a vedením fakulty.
Hlasování: 9 – 5 – 5
Návrh nebyl přijat.
12. Informace o jednání předsednictva
K. Zvára oznámil, že v souladu s čl. 28 odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS MFF UK se V. Beneš
v souvislosti s rostoucím pracovním zatížením vzdal členství v legislativní komisi senátu. Současně
K. Zvára navrhl, aby se členkou legislativní komise stala Z. Prášková.
Usnesení: AS zvolil Z. Práškovou členkou legislativní komise senátu AS na období od 6. 11. 2002
do 5. 11. 2003.
Hlasování:17 – 0 – 2
13. Různé
Příští zasedání AS se koná ve středu 4. 12. 2002 od 18.00 hod., bude jednat mimo jiné o obnově
síťových stránek AS MFF UK.
Zapsali: M. Rotter, P. Vilím
Ověřil: K. Zvára

