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Zápis 
ze 120. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 16. března 2005 

 
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, T. Kepka, V. Kohlová, A. Koubková, L. Krump, R. Kryl, J. Pešička, 

Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára,  
J. Houštěk, M. Rudišin, J. Verfl, O. Zajíček,  

Omluveni: O. Čepek, M. Dienstbier, J. Zlomek 
Nepřítomni:  L. Schmiedt, R. Sýkora, 
Hosté:    J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, P. Höschl, P. Karas, A. Kučera, Z. Němeček, I. Netuka, 

L. Přech, B. Sedlák, V. Souček 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 119. zasedání AS. 

2. Informace vedení fakulty. 

3. Návrh rozpočtu MFF na rok 2005. 

4. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana fakulty na období 2005 – 2008. 

5. Dotace na ubytování studentů. 

6. Různé. 

 

Zasedání řídil 1. místopředseda AS M. Rotter. 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 119. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl přijat návrh M. Rudišina na rozšíření programu zasedání navrženého 
předsednictvem AS o bod č. 5 věnovaný aktuální otázce dotací na ubytování studentů. K zápisu ze 
119. zasedání nebyly vzneseny připomínky a byl rovněž schválen tichým souhlasem.  
 

2.   Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 23. února 2005: 

Ekonomické záležitosti 

a) Na MFF byly převedeny prostředky na řešení výzkumných záměrů v celkové výši NIV 152 611 
tis. Kč.   NIV na sekci F:  90 414 tis. Kč, I: 31 394 tis. Kč,  M: 30 803 tis. Kč.  

 
b) Ing. Vladimír Stáňa, vedoucí hospodářského oddělení, odchází k 18. 3. 2005 z MFF ve zkušební 

době. Nenaplnila se očekávání, která obě strany do pracovně-právního vztahu vkládaly.  

Studijní agenda 

a) Vědecká rada schválila na svém zasedání 9. března t.r. žádost o akreditaci studijních programů 
navazujícího magisterského studia.  

 
b) Informace o stavu přijímacího řízení - stav přihlášek a porovnání s rokem 2004 (uvádí se počet 

přihlášek v roce 2005 a vyjádření v procentech (zaokrouhleno) vůči počtu přihlášek v roce 2004):  
 

 2005 % (2004) 
Matematika 551 100 
Fyzika 300 80 
Informatika 743 76 
Učitelství 91 87 
Navazující 79 118 
Celkem 1764 85 

 
c) Na 9. června t.r. děkan organizuje pracovní setkání k problematice výchovy učitelů na fakultách 

s přírodovědnou, matematickou a informatickou nabídkou studia.  
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3.  Návrh rozpočtu MFF na rok 2005. 

Jednání o návrhu rozpočtu na rok 2005 uvedl děkan I. Netuka. Příprava rozpočtu byla velmi 
komplikovaná a děkan proto podrobně odůvodnil jeho výslednou strukturu. Zdůraznil, že kombinace 
výchozích parametrů rozpočtu a vnitrofakultních dlouhodobých pravidel jeho strukturování neumožňují 
sestavit jiný rozpočet. Paradoxem tohoto rozpočtu je na jedné straně nárůst prostředků o cca 22% a na 
druhé straně zpřísnění pravidel, zejména u výzkumných záměrů, pro jejich rozdělení a užití. Účelové 
předurčení některých položek zpravidla vede k nestejným dopadům rozpočtu na jednotlivé sekce. Děkan 
vyjádřil pochopení pro znepokojení některých členů AS v souvislosti s nepříznivým dopadem rozpisu 
rozpočtu na sekci F. Příprava rozpočtu se řídila již 12 let platnými principy respektujícími jak integritu 
fakulty a mezisekční solidaritu, tak i autonomii sekcí. Není však snadné řídit se důsledně stabilními 
vnitrofakultními postupy při neustále se měnících vnějších podmínkách. Děkan apeloval na zodpovědný 
přístup senátorů a upozornil na řadu potíží, které by vyvstaly během případného rozpočtového 
provizoria. 
Předseda ekonomické komise M. Tichý oznámil, že komise se rozpočtem zabývala velmi důkladně a 
kriticky. Na dlouhém zasedání 28. 2. za účasti hostů K. Zváry a I. Barvíka byla zformulována řada 
kritických připomínek a dotazů, které byly projednány 2. 3. s tajemníkem P. Karasem a dokumentace 
k rozpočtu byla rozšířena o další tabulkové materiály k rozdělení peněz na sekce a střediska. Výsledným 
stanoviskem komise bylo doporučení senátu návrh rozpočtu schválit s případnými výhradami. 
Individuálně se s kritickými výhradami k rozpočtu a se záměrem v této podobě pro něj nehlasovat obrátil 
na vedení MFF člen AS I. Barvík. Předsednictvo AS se rozpočtem zabývalo 7. 2.  
V diskusi nejprve vyslovil K. Zvára obavu, zda půjde naplnit nově schválený mzdový předpis, a to 
zejména v sekci F a požádal o vyjádření proděkana Z. Němečka. Děkan I. Netuka na to reagoval 
doporučením, aby se k rozpočtu vyjádřili všichni proděkani sekcí i nositelé fyzikálních výzkumných 
záměrů prof. P. Höschl a prof. J. Hála. Z vystoupení proděkana Z. Němečka a prof. P. Höschla 
vyplynulo, že v sekci F je obtížné, ale reálné provést rozpis finančních prostředků bez narušení platných 
pravidel VZ a při naplnění mzdového předpisu. 
V závěru diskuse prohlásil I. Barvík, že jako největší kritik navrženého rozpočtu oceňuje ochotu děkana 
a  tajemníka fakulty i proděkana Z. Němečka prodiskutovat detailně a otevřeně všechny sporné otázky. 
Přesto, že některé jeho námitky k dělení financí přetrvávají a měl by se k nim vrátit příští senát, rozhodl 
se po důkladné a otevřené diskusi s tajemníkem P. Karasem a proděkanem Z. Němečkem podpořit 
doporučení ekonomické komise a hlasovat pro rozpočet. 
 
Usnesení:  Senát schvaluje návrh rozpočtu MFF UK na rok 2005.  

Hlasování:  19 – 0 – 0 
 
Po hlasování konstatoval předseda AS K. Zvára, že všechna jednání předcházející tomuto zasedání byla 
náročná, ale že čas jim věnovaný nebyl promarněným časem. Ocenil přístup děkana I. Netuky, tajemníka 
P. Karase i proděkana Z. Němečka. Děkan poté poděkoval přítomným 19 senátorům za odpovědný 
přístup a schválení rozpočtu, které vedení fakulty umožní zahájit řadu nezbytných akcí, které by bez 
schváleného rozpočtu musely být odloženy. Předseda ekonomické komise M. Tichý vyzdvihl i nasazení 
všech členů komise včetně studentů. 
 
 
4.  Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana fakulty na období 2005 – 2008. 

Předseda senátu K. Zvára oznámil, že vyzve akademickou obec MFF k předkládání návrhů pro volbu 
kandidáta na funkci děkana MFF pro funkční období 2005–2008. Kandidáta na děkana zvolí 
Akademický senát fakulty s nově zvolenou zaměstnaneckou komorou dne 18. května 2005. Registrace 
kandidátů bude ukončena dne 3. května 2005. 

 
5. Dotace na ubytování studentů. 

M. Rudišin informoval o nespokojenosti studentů s důsledky opatření, kterým se převádí státní dotace na 
ubytování studentů, původně přidělovaná kolejím, přímo na studenty prostřednictvím stipendií. Shrnul 
fakta a argumenty ze setkání zástupců senátů několika fakult UK, které se uskutečnilo 14. 3. z podnětu 
předsedy AS 3.LF. UK je údajně jediná VŠ, jíž byly dotace zkráceny cca o 50% a peníze tudíž nelze 
rozdělit všem studentům, ale jen sociálně slabším a případný zbytek doktorandům. V letošním roce již 
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byly finanční prostředky na ubytovací stipendia rozděleny a je možné usilovat nejvýše o jejich dodatečné 
navýšení. Neuspokojivé řešení problematiky ubytovacích stipendií by mohlo vést k odlivu studentů 
z MFF. Závěrem vyzval senát, aby formou usnesení podpořil kritická stanoviska studentů 
k diskriminující povaze současně navrhovaného systému rozdělení prostředků na ubytovací stipendia, 
k nedostatečné výši dotace a k neexistenci přechodného období umožňujícího současným studentům 
dostudovat za podobných podmínek jako při nástupu a ke způsobu výpočtu režijních cen bydlení na 
koleji, v nichž mohou být skryty nehospodárnosti. 
V diskusi upozornil zástupce MFF v AS UK J. Hála na to, že záležitost ubytovacích stipendií je již delší 
dobu projednávána v AS UK a zejména v jeho sociální komisi, s níž by se mělo spolupracovat. Podle 
děkana I. Netuky je politika UK v této otázce výsledkem delšího vývoje a je stále konsultována se 
studenty. Předseda AS K. Zvára řekl, že považuje za chybu, že právě k tomuto jednání nebyli přizvání 
studentští zástupci v AS UK R. Sýkora a S. Kucková. Podle I. Barvíka se i na půdě RVŠ záležitost řeší 
alespoň dva roky. Přidělené prostředky jsou letos již součástí státního rozpočtu a není naděje na změnu. 
Po delší diskusi se ukázalo, že těžiště úsilí o optimální a spravedlivější řešení ubytovacích stipendií je 
zapotřebí přenést v zájmu účinnosti z půdy AS MFF do sociální komise AS UK. M. Rudišin svůj návrh 
na usnesení v této situaci stáhnul. 
 
 

6.  Různé. 

–  K. Zvára podal stručnou informaci o činnosti předsednictva AS, které se především zabývalo 
přípravou tohoto zasedání, projednáním návrhu rozpočtu MFF na rok 2005 za účasti děkana a 
tajemníka fakulty a předsedy ekonomické komise AS, sběrem a zpracováním připomínek 
k návrhu nového stipendijního řádu UK,  

– Senát schválil doplnění volební komise pro volbu nové ZKAS o RNDr. O. Čepka, Ph.D., který 
nahradí Mgr. P. Kolmana, Ph.D., jehož členství v komisi zaniklo rozhodnutím kandidovat do 
ZKAS.            Hlasování:  18 – 0 – 0 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční ve středu 20. dubna 2005. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.28 hod. 

 
 
Příští zasedání AS se uskuteční  20. dubna 2005 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, M. Rotter 
   
 

 

 


