
Zápis z 204. zasedání AS MFF UK dne 5. listopadu 2014

Přítomni: L. Adam, C. Brom, Z. Drozd, J. Fiala, R. Grill, J. Hric, A. Komárek, P. Krtouš, V. Kuboň,
P. Kučera, M. Omelka, V. Musil, O. Pangrác, J. Pešička, M. Pšenička, J. Svoboda, D. Šmíd, P. Vágner.

Hosté: P. Kolman (↓ 19:30), P. Korcsok, J. Kratochvíl (↓ 19:30), D. Lanková (↓ 19:30), A. Líska
(↓ 19:30), M. Michálek, L. Skrbek (↓ 19:30), J. Šejnoha, M. Rokyta (↓ 19:30), J. Trlifaj (↓ 19:30),
M. Vlach (↓ 19:30).

Omluveni: K. Kampf, M. Krtička, T. Masařík, Z. Vytisková, V. Witzany.

Program zasedání:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z 203. zasedání

3. Informace vedení fakulty

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, ak. rok 2015/2016

5. Třičtvrtěletní závěrka hospodaření fakulty

6. Jmenování delegátů do senátních komisí

7. Různé

Zasedání bylo zahájeno 18:12. Zasedání řídil Z. Drozd.

1. Schválení programu

Program z 204. zasedání AS byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 203. zasedání

J. Šejnoha měl několik typografických připomínek k zápisu 203. zasedání.

Zápis z 203. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace vedení fakulty

MFF UK a Matematický ústav AV uspořádali panelovou diskusi na téma „Granty European Research
Council a matematika v České republiceÿ. Vystoupil mj. předseda ERC Jean-Pierre Bourguignon.

Děkan informoval o připravovaných stavebních akcích. Klimatizace v karlínské budově: Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže rozhodl kladně, vítězná stavební firma akceptovala podmínky MFF na rozdělení
prací do dvou etap, zimní a letní, za cenu původní nabídky. Pracovna pro doktorandy v suterénu karlínské
budovy namísto pinpongárny se již realizuje, vzniknou 3 pracovny pro zhruba 20 doktorandů.

L. Skrbek informoval o projektech VaVpI. Výběrová řízení proběhla úspěšně, s vítěznými firmami se
jedná a podepsání smluv je na spadnutí. U projektů VaVpI není stále oficiálně potvrzeno dofinancování
32% výdajů ze státního rozpočtu. V souvislosti s pokládkou linolea na chodbách v prvním poschodí
budovy vývojových dílen v Troji dochází k omezení provozu a přesunům výuky.

V souvislosti s novou směrnicí děkana 6/2014 se očekává značné množství návrhů na zvýšení dokto-
randského stipendia o příplatek za oborově významnou publikační činnost. Děkan chce zpracovat návrhy
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podané RDSO do listopadu tak, aby k navýšení stipendia došlo od ledna. F. Chmelík bude včas infor-
movat RDSO.

M. Vlach informoval o projektu Revitalizace a rekonstrukce rotundy sv. Václava na Malé Straně. Projekt
postoupil do posledního kola hodnocení. Pokud bude projekt z norských fondů realizován, podmínkou je
20% spoluúčast (cca 1.8 mil Kč), což fakulta nechce a ani nemůže hradit z vlastních zdrojů. Snahou je
získat peníze formou darů od veřejnosti a partnerů fakulty. Připravuje se velká propagační akce, která
by měla být spuštěna na začátku ledna. Dle neoficiálních informací bude rozpočet projektu schválen
v původní výši. Jeho součástí je i holografická projekce – jedna z prvních v ČR u takto významné
památky

Propagační komisi byly vedením fakulty předloženy tři návrhy na typografické logo „Matfyzÿ, propa-
gační komise doporučila s jednou vybranou firmou dále spolupracovat. Cílem je sjednotit vzhled všech
propagačních materiálů, letáků apod.

V souvislosti s chystanou lednovou premiérou filmu o A. Turingovi se podařilo spojit s distributorem
filmu. Tou dobou bude pořádat MFF UK Jeden den s informatikou, bude vzdělávací veletrh Gaudeamus
a festival PragoFFest, kde by MFF UK vystoupila s tematikou o A. Turingovi

Dále M. Vlach předvedl barevnou brožurku o studiu na Matfyzu v anglickém jazyce, za kterou se nemu-
síme stydět. L. Veverka s ní touto dobou propaguje naši fakultu na vzdělávacích veletrzích v Indonésii a
na Filipínách.

Nový žebříček hodnocení vysokých škol, který zohledňuje i vědeckou práci přináší Univerzitě Karlově
179. místo na světě. Matematika na UK je kolem 50. místa na svědě a na 11. místě v Evropě.

P. Kolman informoval o podmínkách přijímacího řízení do Bc. a Mgr. studia do anglických programů.
Rektorát navrhl přidat jednu větu. Věta byla přidána.

Děkan informoval o vyplácení odměn z GAČR. Pravidla umožňují dvojí výklad. Po auditu ERC grantu,
který znamenal pro fakultu pokutu, se uchyluje k přísnějšímu výkladu i u grantů GAČR, tzn. žádné
odměny nebudou schváleny. Děkan upozorňuje grantisty na možnost nechat si krátkodobě zvýšit osobní
ohodnocení. Děkan se na tuto otázku ještě zeptá předsedy GAČR na jednání příští týden.

O rozpočtu na příští rok se nic neví.

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, ak. rok 2015/2016

P. Kolman informuje o změně oproti předchozímu roku. Byl rozšířen odstavec o promíjení přijímací
zkoušky z angličtiny, nově je zkouška promíjena i těm uchazečům, kteří absolvovali alespoň dva roky
vzdělání v anglickém jazyce.

Usnesení: AS MFF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia, ak.
rok 2015/2016 ve znění předloženém proděkanem P. Kolmanem.

Hlasování 19 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

5. Třičtvrtěletní závěrka hospodaření fakulty

A. Líska poslal podklady ekonomické komisi, obdržel 23 připomínek. Dne 30. 10. se sešli členové eko-
nomické komise s tajemníkem A. Lískou. Výstup tohoto setkání včetně několika otázek byl předložen
senátu.

1. R. Grill si pochválil systém schvalování závěrky, oceňuje jednotnost a strukturu obdržených materi-
álů.

2. Co jsou to „velmi významná rizikaÿ u financování projektů VaVpI? Znamená to, že je velké riziko, že
náklady nebudou uznány příslušnými projekty? Jaká opatření přijalo vedení MFF ke snížení těchto
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rizik? U operačních programů nezřídka bývá neuznáno 10-20% nákladů – to je 35-70 mil. Máme
dostatečnou rezervu? V jaké formě? Jak bude vedení MFF postupovat, pokud k neuznání opravdu
dojde?

Odpovídá děkan: Na přípravu projektů byla najata externí firma. Jeden ze zpracovaných projektů
se dokonce umístil v hodnocení MŠMT na prvním místě. O další osud projektu se bude starat
placený profesionální manager, který bude zodpovídat za případnou škodu podle smlouvy až do
výše 4,5 násobku měsíčního platu. D. Lanková poukazuje na vysokou administrativní náročnost
těchto projektů, což rovněž ukazuje, jak málo firem se do výběrových řízení hlásí. C. Brom se táže,
zda vedení nezvažuje najmout další firmu jako kontrolní. Vedení toto považuje za dobrý podnět, ale
najmout další firmu zatím nehodlá.

3. Sociální fond vykazoval k 1. 1. 2014 stav o 1,25 mil. Kč nižší stav, než tomu bylo k 1. 1. 2013. Tento
stav se dále prohloubil a k 30. 9. už je meziroční pokles 2,66 mil. Kč. Čím je to způsobeno a nemůže
to znamenat nějaký problém?

Odpovídá A. Líska: vedení zvýšilo příspěvek na penz. připojištění. z 1000 Kč na 1500 Kč poté, co
se objem navyšoval, nyní tedy dochází zpět ke snižování.

4. Jak budeme nespotřebované prostředky plánované na financování spoluúčasti na projektech VaVPI
převádět do roku 2015? Nebude to problém z hlediska RUK?

Odpovídá D. Lanková: Většina prostředků je plánována z FRIMu, ten se bez problému přenáší do
dalšího roku, zbylé prostředky je možné přenést jinými fondy.

A. Líska upozorňuje, že třičtvrtěletní závěrka není tak směrodatná jako ta roční a že nevystihuje tři
čtvrtiny celkového ročního hospodaření.

R. Grill se dále táže, jak je to s příplatkem za publikace doktorandům. D. Lanková poukazuje na fakt,
že cca 6 mil Kč. na stipendia doktorandů je třeba uhradit z provozních prostředků. M. Rokyta si udělal
odhad na M skeci: 40 doktorandů by stálo asi půl milionu ročně, kolektivní extrapolací se došlo k odhadu
dvou milionů ročně za celou fakultu. M. Omelka se ptá zda fakulta dotuje doktorandy. M. Rokyta odvětil,
že doktorandi nejsou výdělečná činnost a cílem není na nich vydělávat, ale vzdělávat. Děkan se nechce
pouštět do analýzy, kolik doktorandi vydělají svým podílem na vědě, výuce atd. Chybějící prostředky
budou doplaceny z centrálních zdrojů.

Usnesení: AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2014 tak, jak je předkládá
vedení fakulty.

Hlasování 19 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30. 9. 2014.

Hlasování 19 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

6. Volba členů senátních komisí

J. Šejnoha shrnul práci studijní komise za předchozí akademický rok. Inspirován fungováním ekono-
mické komise navrhl nový systém, jak má komise fungovat a požádal vedení o včasné zasílání materiálů
týkajících se studia, aby mohla komise materiály prostudovat před zasedáním. Vedení souhlasilo.

Nastala krátká širší diskuse o fungování komisí, množství jejich členů a usnášeníschopnosti. Dále jednotliví
členové AS navrhují členy do nového složení komisí.

Ekonomická komise: Lukáš Adam, Cyril Brom, Roman Grill, Jan Hric, Milan Krtička, Tomáš Ma-
sařík, Josef Pešička, Miroslav Pospíšil, Marek Radecki, Miloš Rotter, Jiří Spurný, Jan Valenta.

Legislativní komise: Jiří Fiala, Petr Vágner, Marek Vyšinka, Zuzana Vytisková.

Studijní komise: Jiří Šejnoha, Peter Korcsok, Svatopluk Krýsl, Pavel Krtouš, Tomáš Masařík, Martin
Michálek, Ondřej Pangrác, Milan Pšenička, Josef Svoboda, Marek Vyšinka, Zuzana Vytisková.
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Usnesení: AS MFF UK jmenuje členy komisí v navrženém složení.

Hlasování 18 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

Následuje volba předsedů jednotlivých komisí. Skrutátory byli jmenováni L. Adam a A. Komárek

J. Pešička navrhuje R. Grilla na post předsedy Ekonomické komise. V. Musil navrhuje P. Vágnera na
post předsedy Legislativní komise. P. Vágner navrhuje M. Pšeničku na post předsedy Studijní komise.

V tajné volbě R. Grill obdržel 18 platných hlasů, 1 byl neplatný. R. Grill byl zvolen před-
sedou Ekonomické komise AS.

V tajné volbě P. Vágner obdržel 18 platných hlasů, 1 byl neplatný. P. Vágner byl zvolen
předsedou Legislativní komise AS.

V tajné volbě M. Pšenička obdržel 19 platných hlasů. M. Pšenička byl zvolen předsedou
Studijní komise AS.

7. Různé

D. Šmíd ani V. Musil se nemohou účastnit konkurzu na místo lektora anglického jazyka naplánovaného
na 25. 11. P. Vágner navrhuje jmenovat druhého náhradníka do konkursní komise J. Svobodu.

Usnesení: AS MFF UK jmenuje J. Svobodu jako druhého náhradníka do konkurzní ko-
mise.

Hlasování 19 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

C. Brom navrhuje vyjádřit podporu prof. Hálovi.

Usnesení: AS MFF UK vyjadřuje podporu prof. Hálovi jako delegátovi do sněmu a před-
sednictva RVŠ.

Hlasování 18 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

P. Krtouš znovu otevřel téma delegátů do RVŠ, nikdo z přítomných senátorů neprojevil zájem. Je možné
hledat kandidáty do příštího zasedání.

Z. Drozd obdržel dopis od předsedy volební komise pro volby do Akademického senátu UK adresovaný
všem předsedům akademických senátů fakult. Dopis upozorňuje na jedno z ustanovení volebního a jed-
nacího řádu a statutu UK, jejichž smyslem je zabránit možnosti dvojí volby. Celý dopis je k nahlédnutí
senátorům na interních stránkách AS MFF.

Jednání bylo ukončeno ve 20:21.

Zapsal V. Musil.
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