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Zápis 
ze 119. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 23. února 2005 

 
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, A. Koubková, L. Krump, 

R. Kryl, J. Pešička, Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zvára, 
K. Zimmermann, M. Dienstbier, M. Rudišin, R. Sýkora, J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek 

Omluveni: J. Houštěk, L. Schmiedt 
Nepřítomni:  
Hosté:    J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, L. Přech 
 
 
Program zasedání: 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 118. zasedání AS. 
2.  Informace vedení fakulty. 
3.  Závěrka rozpočtu MFF za rok 2004. 
4.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s firmou Pražská energetika a. s. 
5.  Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (2. čtení). 
6.  Návrh na úpravu Statutu MFF (2. čtení). 
7.  Reakreditace navazujících studijních programů (vyjádření). 
8.  Volební komise pro volby do ZKAS. 
9.  Různé. 

 

Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 118. zasedání AS. 

Program zasedání i zápis ze 118. zasedání byly schváleny bez připomínek tichým souhlasem.  
 

2.   Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 12. ledna 2005: 

Ekonomické záležitosti 

a) Závěrka hospodaření za rok 2004 je předložena akademickému senátu po projednání v kolegiu 
děkana s ekonomickou komisí AS.  

b) Vedení fakulty schválilo návrh rozpočtu na rok 2005. Návrh vychází z dotace, přidělené cestou UK 
(RKR 4. 2. t.r.), a dále z financí přidělených na řešení výzkumných záměrů a výzkumných center. 
Vstupní suma prostředků je velmi příznivá, obtížnější už je administrativní zvládnutí předepsaného 
výkaznictví a agendy, např. personální a mzdové. Na výzvu p. rektora předloží autoři neúspěšných 
výzkumných záměrů v kategorii C své projekty znovu, vedení fakulty odeslání projektů doporučilo. 
Výzkumné centrum kategorie A získal ÚFAL, na několika dalších pracovníci fakulty figurují jako 
spoluřešitelé (např. z oblasti částicové fyziky).   

c) Vedení fakulty podrobně projednalo otázku další spolupráce s Gymnáziem Bernarda Bolzana (děje 
se cestou Nadačního fondu BB). Doporučilo prodloužit nájemní smlouvu, na dobu 4 let, tzn. do 31. 
8. 2009. Bude to aktuální, až podá žádost Nadační fond BB.  

d) Dne 10. 3. t.r. se uskuteční schůzka s vedením FJFI ČVUT; problém nájemného na rok 2005 je 
řešen, nájemní smlouva, která kromě výše nájmu řeší úhradu režijních nákladů, stále čeká na podpis 
kvestora ČVUT.  

Studijní agenda 

a) Byly odeslány společné připomínky vedení fakulty a AS MFF ke Komplexní změně Studijního a 
zkušebního řádu. 

b) Příprava akreditace a s ní spojená jednání probíhají, dnešní zasedání AS se podle programu má 
k návrhu akreditace vyjádřit.  
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c) Předseda AS UK zaslal k připomínkám návrh na změnu vnitřních předpisů UK, konkrétně Řádu 
vysokoškolské koleje UK a Stipendijního řádu UK. Vedení fakulty uvítá, jestliže podobně jako 
u Studijního a zkušebního řádu, bude možné odeslat připomínky, společné za vedení fakulty a AS 
MFF.  

d) Dne 17. 2. t.r. byla slavnostně vyhlášena Bolzanova cena udělovaná Univerzitou Karlovou a Českou 
spořitelnou. Mezi laureáty soutěže jsou studenti MFF Mgr. Jan Stebel a Mgr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.   

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Oponentní řízení výzkumných záměrů, řešených v letech 1999 – 2004, proběhlo velmi úspěšně 
17. 2. t.r. v prostorách malostranské budovy.   

b) Byla vypracována Informace o Knihovně MFF UK v roce 2004. Materiál je vystaven na www 
stránce knihovny:  www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/dokumenty/Informace04.rtf 

c) RUK postoupil s doporučením k dalšímu posouzení  návrh MFF na udělení Ceny Hlávkovy nadace 
autorům knihy P. Drábek, J. Milota – Lectures on Nonlinear Analysis.  

d) Byl vydán Dodatek č. 1. (viz: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/rad7.htm) k výpůjčnímu řádu 
knihovny fakulty.  

e) Zkušenost s provozem v matematickém oddělení knihovny v Karlíně i v době nepřítomnosti 
obslužného personálu bude vyhodnocena zhruba po skončení letního semestru (revize knižního 
fondu).  

Personální a mzdová agenda 

a) UK připravuje nový mzdový předpis, obsahující jinou konstrukci a jiné rozpětí tarifních tříd. 
Účinnost předpisu se předpokládá k 1. červenci t.r. – pokud jej podle harmonogramu schválí AS UK 
dne 1. 4. t.r. Pro akademické a vědecké pracovníky se navrhují nové mzdové třídy, nazvané 
Profesor, Docent, Vědecký pracovník, Lektor, Odborný asistent a Asistent. Získání příslušné 
kvalifikace (např. titulu profesor nebo docent) bude nutnou, nikoli postačující podmínkou pro 
zařazení do stejnojmenné třídy, které bude prováděno na základě nového katalogu prací. Tarifní 
rozpětí mzdových tříd se mění poměrně  zásadním způsobem. Stávající mzdové třídy 1 až 10 budou 
ponechány v platnosti pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, 
obslužné pracovníky a obchodně-provozní pracovníky. Předpokládá se, že maximální výše osobního 
příplatku bude stanovena na 100 % přiznaného tarifního platu. Vedení fakulty zahájilo předběžné 
diskuse o mzdové politice v souvislosti s připravovaným vnitřním mzdovým předpisem. Domnívá 
se, že bude účelné zařazování do tarifní třídy provádět zpravidla na dobu pěti let. To však 
předpokládá vydání opatření děkana o konkrétním rozsahu pedagogických a vědeckých povinností 
akademických pracovníků a vědeckých povinnosti vědeckých pracovníků. Toto opatření by mělo 
nahradit a doplnit interní směrnici fakulty z roku 1999. Zásady takového opatření byly diskutovány 
na KD 23. 2. t.r. Kolegium předběžný návrh opatření děkana schválilo.  

b) Tiskové oddělení RUK zveřejnilo kritické stanovisko rektora Univerzity Karlovy k novému návrhu 
zákoníku práce.  

c) Personální oddělení vypracovalo přehled mezd za rok 2004. 

Provoz a rozvoj 

a) Vedení fakulty schválilo novou dislokaci fyzikálních pracovišť v Troji a na Karlově. Návrh byl se 
všemi zainteresovanými pracovníky projednán prod. B. Sedlákem.  

b) Jednání o převzetí varhanního prospektu od břevnovského opatství jsou úspěšná. Jde o kulturní 
památku, která bude umístěna v rekonstruovaném refektáři malostranské budovy. Darovací smlouva 
je ve stádiu přípravy. 

Různé 

a) Schválení rozpočtu UK má AS UK na programu svého zasedání dne 25. 2. t.r. 
b) Bude zřízeno kontaktní místo UK pro evropské projekty.   
c) Mgr. Martin Lanzendörfer, jehož školitelem je doc. J. Málek z MÚ UK, zvítězil ve Studentské 

soutěži Grantové agentury UK 2005 svým projektem „Nelinární modely v mechanice kontinua”. 
d) Rektor UK se obrátil na děkany fakult s žádostí, aby do 15. března t.r. podali návrhy na kandidáty 

pro udělení Ceny Karla IV pro rok 2005. MFF patrně návrh nepodá.  
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e) Prod. J. Plášek vypracoval na žádost pror. P. Klenera podklady pro propagaci výsledků vědecké 
činnosti na Univerzitě Karlově, konkrétně MFF. KD doporučilo dokument průběžně doplňovat 
informacemi o výsledcích, vhodných ke zveřejnění a propagaci. To by mělo být úkolem pracovišť 
sekcí.  

f) Výroční zpráva fakulty za rok 2004 byla schválena KD, v březnu bude předložena akademické obci 
k připomínkám.  

g) Brožura Věda a zahraniční styky za rok 2004 byla vystavena na www k připomínkám akademické 
obce.  

h) Počátek roku se spojen se dvěma jubilei prof. Dolejška: 3. ledna to bylo 60. výročí jeho úmrtí, 20. 
února 110. výročí jeho narození. 

 

3.  Závěrka rozpočtu MFF za rok 2004. 
 

Jednání o závěrce rozpočtu za rok 2004 na základě podrobné dokumentace stručně uvedl děkan I. Netuka 
a podrobněji komentoval tajemník P. Karas. Rok 2004 byl z ekonomického hlediska úspěšný, závěrka 
poprvé prochází auditem, fakulta neměla potíže s hotovostí. Podrobněji se zmínil o stavebních 
problémech, zejména v malostranské budově a na Karlově 
V zastoupení M. Tichého o jednání ekonomické komise senátu referoval J. Pešička. Dotázal se na 
některé problémy s rekonstrukcemi (MS, překročení nákladů na Karlově), možné důsledky výpadku 
poslucháren v objektu trojské menzy, základní rysy rozpočtu na letošní rok a důsledky výpadku 2 VZ 
v sekci F. K hlasování předložil návrh ekonomické komise na usnesení. Na dotazy J. Pešičky i dotazy 
z pléna reagovali děkan a tajemník fakulty. 
 
Usnesení:  

Senát MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy navržené v  závěrce hospodaření MFF UK 

navržené ke dni 31.12. 2004. 
Hlasování:  21 – 0 – 0 

Senát MFF UK schvaluje „Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 31.12. 2004“. 
Hlasování:  21 – 0 – 0 

 

4.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s firmou Pražská energetika a. s. 
 
Senát projednal obsah připravované Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. 0409/4605/04 mezi Univerzitou Karlovou a podnikem Pražská energetika, a. s. 
Jedná se o transformační stanici v majetku PE a.s. umístěnou dlouhodobě v malostranské 
budově. Stanice bude zcela zmodernizována a zaujme menší prostory. Účelem navrhované 
smlouvy je zajistit podniku PE a.s. i nadále jistotu jejího provozování. Po krátké diskusi bylo 
přijato následující doporučující usnesení navržené ekonomickou komisí senátu, která se 
obsahem smlouvy zabývala podrobněji: 

Usnesení:  Senát MFF UK doporučuje ke schválení návrh formulace Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 0409/4605/04 mezi Univerzitou Karlovou a 

podnikem Pražská energetika, a. s.     Hlasování:  21 – 0 – 0 
 
 

5.  Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (2. čtení). 

Předseda legislativní komise I. Barvík shrnul pozměňovací návrhy došlé k textu návrhu změny SZŘ. 
Legislativní komise projednala konečný návrh předpisu 10. 1. 2005 s tím, že se část první doplní o dvě 
věty podle modifikovaného návrhu J. Verfla, čímž se dostatečně pokryje i pozměňovací návrh R. Sýkory.  
Senát nejprve hlasováním v poměru 21 – 0 – 1 schválil vložení vět „Učitel neprodleně nesrovnalost 
opraví. Pokud opravu nelze včas provést, nesrovnalost řeší děkan.“ před poslední větu čl. 13 odst. 14 
SZŘ. 
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Na doporučení legislativní komise poté senát hlasoval o celém textu návrhu změny SZŘ s výše uvedenou 
korekcí. 

Usnesení:  AS schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu MFF. 
Hlasování:  20 – 0 – 1 

6.  Návrh na úpravu Statutu MFF (2. čtení). 

I. Barvík oznámil, že k návrhu došly pozměňovací návrhy O. Zajíčka, O. Bílka a jeho vlastní. 
Legislativní komise návrhy projednala 10. 1. 2005 a vyslechla přitom zprávu I. Barvíka o stanovisku 
právního oddělení UK k navržené modifikaci čl. 17 odst. 6 Statutu MFF.  Výsledkem je doporučení 
legislativní komise, aby podle návrhu I. Barvíka byla část první návrhu změny Statutu MFF rozšířena 
o text: “V čl. 17 odst. 6 větě poslední se “...prodloužit smlouvu ještě nejvýše o dva roky.” nahradí 
“...smlouvu prodloužit.” a dále aby část druhá byla vypuštěna. Tato dílčí změna předloženého návrhu 
byla po delší diskusi schválena hlasováním s výsledkem 15 – 2 – 4. 

Senát jednání uzavřel hlasováním o celém návrhu změny Statutu MFF. 

Usnesení:  AS schvaluje návrh změny Statutu MFF. 
Hlasování:  18 – 1 – 2 

7.  Reakreditace navazujících studijních programů. 

Jednání stručně uvedl proděkan J. Anděl. Vzhledem ke krátkému časovému odstupu od akreditace 
studijních programů MFF nevyvolala tato reakreditace žádné problémy. Proděkan uvítal připomínky 
k některým nedostatkům v textu dokumentace, zejména k údajům o celkovém počtu počítačů 
využívaných studenty. Údaje budou upřesněny a opraveny, též s přihlédnutím k faktu, že studenti mají 
k dispozici i počítače na katedrách a připojení na internet na kolejích. 
 

Usnesení:  AS bere se souhlasem na vědomí „Žádost o prodloužení akreditace navazujících 
magisterských studijních programů Fyzika, Informatika a Matematika (prezenční i kombinované 
studium, studium v českém i anglickém jazyce)“ 

Hlasování:  20 – 0 – 0 
 

8.  Volební komise pro volby do ZKAS 

K. Zvára oznámil, že členům předsednictva AS se podařilo připravit jmenovitý návrh členů volební 
komise pro volby do ZKAS a předložil tento návrh ke schválení. Připomněl přitom, že senát již dříve na 
svém zasedání dne 12. 1. 2005 jmenoval předsedou komise RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. a 
místopředsedou komise RNDr. Vojtěcha Kapsu, CSc.  V zájmu spolehlivého organizačního zajištění 
voleb jsou v komisi rovnoměrně zastoupeni pracovníci ze všech budov MFF. 

Usnesení:  AS schvaluje volební komisi pro volby do nové zaměstnanecké komory AS MFF, které 
proběhnou ve dnech 22. 3. a 23. 3. 2005, ve složení: 

Karlov:   RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.,  Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.,  RNDr. Zdeňka Broklová 

Troja:   Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.,   Mgr. Radek Plašil, Ph.D.,   Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 

Karlín:  Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.,   Mgr. Michal Kulich, Ph.D.,   Mgr. Pavel Růžička, Ph.D., 
               RNDr. Petr Somberg, Ph.D. 

Malá Strana: Mgr. Petr Kolman, Ph.D.,  RNDr. Antonín Říha, CSc.,  RNDr. Ondřej Matouš, 
                          prom. fil. Květoslava Králíková 

Hlasování:  20 – 0 – 0 

9.  Různé. 

–  K. Zvára podal stručnou informaci o činnosti předsednictva AS, které se především zabývalo 
návrhy na sestavení volební komise pro volby do ZKAS, sběru a zpracování připomínek 
k návrhu nového studijního a zkušebního řádu UK, projednání závěrky hospodaření MFF 
v loňském roce a přípravou tohoto zasedání. 

– K. Zvára připomněl, že k 1. 2. 2005 se svých mandátů ujalo nové zastoupení MFF v AS UK ve 
složení prof. J. Hála, doc. M. Rotter, Mgr. S. Kucková a Mgr. Radek Sýkora. 
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– K. Zvára oznámil, že k připomínkovému řízení byly poskytnuty fakultám 3 novely vnitřních 
předpisů UK a požádal J. Zlomka o soustředění a zpracování připomínek k novelám Řádu 
vysokoškolské koleje UK a Stipendijního řádu UK a o totéž M. Rottera v případě novely 
Vnitřního mzdového předpisu UK. Termín pro odevzdání připomínek je 7. 3. 2005. 

– I. Barvík upozornil, že komise pro vědu RVŠ sbírá do konce března připomínky k problematice 
výzkumných záměrů. 

– Před ukončením zasedání proběhla kratší výměna názorů k novému mzdovému předpisu a 
k námětu studentů na možnost bezdrátového připojení na internet pro studenty i zaměstnance 
fakulty. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.58 hod. 

 
 
Příští zasedání AS se uskuteční  16. března 2005 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili: M. Rotter, K. Zvára, J. Zlomek 
   
 
 


