
Zápis ze schůze ekonomické komise senátu MFF UK, konané dne 29. října 2003 
od 7 hodin na Karlově 

 
Přítomni: Hric, Zimmermann, Pešička, Tichý 
Omluveni: Jelínek  
 
Program zasedání:  
Na programu byl jediný bod a sice projednání návrhu závěrky za první tři kvartály 2003, 
kterou dne 23.10. 2003 předložil tajemník MFF UK k projednání v senátu MFF UK. 
 
Kolega Jelínek se omluvil ze studijních důvodů.  
 
Připomínky M. Tichého k projednání na schůzce s panem tajemníkem MFF UK dne 29.10. 
(strana se odkazuje na text závěrky): 

• Str.2 - zpětný převod prostředků - říkalo se, že to zpětně nejde. 
• Z čeho se financuje nákup povodněmi zničeného knihovního fondu, když (str.2) „byly 

vráceny prostředky na nákup literatury do VZ...“? 
• Str. 3 - jaká je pravděpodobnost získání IZ na přístroje? 
• Str.4 - co bude s penězi IZ na rekonstrukci haly, která se s velkou pravděpodobností 

začne stavět až v příštím roce? 
• Str.4 - jak se pokryjí finanční prostředky na rekonstrukci 1.NP v Tróji? (překročení?) 
• Str.4 - reorganizace ostrahy budovy na Malostranském náměstí - dojde k úsporám? 

 
Ze schůzky EK senátu MFF UK vyplynuly ještě další náměty pro diskusi s panem 
tajemníkem dne 29.10. 
 

• Str.2 - extrapolace odpisů do konce roku dává číslo nižší než v minulém roce - dojde 
skutečně ke snížení? 

• Neinvestiční část povodňové rezervy - rozpočet byl 2600 tis. Kč, v tabulce VII je 5451 
tis. Kč. 

• Jak je to s dluhem SB v Tróji, když se zdá, že IZ 2. etapu rekonstrukce povodňových 
škod pokryje? 

• Když se IZ nevyčerpá, jak je to s „převodem“ do příštího roku? 
• Co je obsahem výdajů 885 tis. Kč (str.5 nahoře) na ostrahu MS budovy a provoz 

albertovského střediska? 
• V současné době je nedostatečné zabezpečení přístrojů v kuchyňkách na MS. 
• Jak je to s instalací čtecích zařízení na karty v objektu na MS? 
• Ppoložka „Tržby“ v závěrce - je to skutečně o tolik více jen kvůli konferencím? 
• Stavební akce - Karlín, investice, v rozpočtu je číslo 3500, v závěrce 5339; prosíme o 

vysvětlení postupu, jak číslo 5339 vzniklo. 
• Co je obsahem položek „jiné ostatní náklady“ a „jiné ostatní výnosy“ v tabulce I. 

 
Schůzka EK senátu MFF UK byla zorganizována v časové tísni dané státním svátkem 28.10. 
Přesto byla diskuse na schůzce plodná a vyústila do řady podnětů k diskusi s panem 
tajemníkem Dr. Karasem, která se konala následně v týž den od 8 do 9 hodin. Po této diskusi, 
kde byly zodpovězeny všechny vznesené dotazy, byla závěrka za první tři kvartály roku 2003 
projednána na kolegiu děkana od 9 hodin 29.10. 
 
Dne 3.11. bude třičtvrtěletní závěrka projednána na schůzi předsednictva senátu MFF UK. 



Z jednání EK a vedení MFF UK vyšel tento návrh bodů do usnesení senátní schůze dne 
12. listopadu 2003: 
 

• Senát MFF UK bere na vědomí „Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 30.9. 2003“. 
• Senát MFF UK schvaluje investiční i neinvestiční rozpočtové úpravy tak, jak byly 

předloženy vedením fakulty v závěrce hospodaření MFF UK za první tři kvartály roku 
2003. 

• Senát souhlasí s návrhem vedení fakulty na postup při vyplácení 14. platu. Tento plat 
bude vyplácen ve výši 70 % objemu platu měsíčního. 

 
 
Zapsal: Milan Tichý, 30.10. 2003 


