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Zápis 
ze 126. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 9. listopadu 2005 

 
Přítomni: O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, R. Kryl, J.Mlček, M. Pospíšil, 

Z. Prášková,  M. Rotter, D. Stanovský, M. Zahradník, K. Zvára,  M. Děcký,  M. Malý,  
L. Schmiedt, J. Trnka, J. Verfl  

Omluveni: I. Barvík, J. Pešička, P. Valtr, V. Klusák, D. Maťašová, O. Zajíček 
Hosté: Z. Němeček, J. Anděl, V. Sechovský, V. Kapsa, P. Karas, A. Havlíčková   
 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 125. zasedání.  
2. Informace vedení fakulty.  
3. Závěrka hospodaření fakulty k 30.září 2005.  
4. Výjezdní zasedání senátu.  
5. Multilicenční politika MFF UK.  
6. Různé.  

 
Zasedání řídil místopředseda AS M. Děcký. 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 125. zasedání. 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zápis ze 125. zasedání byl rovněž schválen tichým 
souhlasem po provedení dvou korekcí navržených K. Zvárou. 
 

2. Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty Z. Němeček podal přehled nejdůležitějších bodů činnosti vedení MFF v období od 
posledního zasedání AS: 

Ekonomické záležitosti 

a) Závěrka hospodaření ke 30. 9. 2005 byla tajemníkem a ekonomickou komisí projednána, seznámilo 
se s ní předsednictvo AS, nyní se předkládá plénu senátu ke schválení.  

b) Připravuje se nová metodika konstrukce rozpočtu fakulty na rok 2006.  
c) Připravují se dvě nové směrnice, které budou platit od 1. ledna 2005. Týkají se hmotného 

a nehmotného majetku a doplňkové činnosti na MFF.  
d) Investiční nákupy v rámci tzv. náhradního plnění na UK (Stroje a zařízení, ICT) se snad podaří do 

konce kalendářního roku realizovat (sleduje tajemník).  

Studijní agenda 

a) Návrh děkana na výši prospěchových stipendií – vzhledem k tomu, že počet studentů, kteří budou 
mít na stipendium nárok, se oproti loňskému roku změní nepatrně, navrhuje se nezměněná výše (9 x 
1.200,- Kč, meze dané univerzitními předpisy pro akademický rok jsou 6 – 15 tis. Kč). 

b) Podle zatím ústního sdělení získala MFF akreditaci pro navazující magisterské studium v rámci 
programů F, I a M, včetně učitelského studia.  

c) Projednávaná novela vysokoškolského zákona bude mít po schválení patrně dopad na vnitřní 
předpisy vysokých škol, na vznik tzv. sociálního fondu apod.  

d) Byla iniciována petiční akce za neschválení nebo změnu této novely v Senátu ČR. Děkan 
doporučuje akci nepodpořit.  

e) Byla uzavřena studentská anketa.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) MFF podala návrhy do soutěže rozvojových projektů MŠMT, výzkumných center (podrobnosti viz 
zápis z VR MFF), dále projekty do soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy a granty v rámci 
projektů COST, KONTAKT, INGO apod.  

b) Připravuje se ediční plán vyd. Matfyzpress a Karolinum, předseda ediční rady kol. M. Zelený 
vyzval pracoviště k podávání návrhů.  
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c) Připravuje se určité zjednodušení administrativních postupů na fakultě, zatím sjednocením 
formulářů cestovního příkazu a návrhového listu. Do konce kalendářního roku by mělo fungovat 
bezhotovostní vypořádávání cestovních příkazů.  

Personální a mzdová agenda 

a) Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF, uzávěrka pro podání přihlášek 
připadá na 16. listopad t.r.  Na jaře příštího roku bude vypsáno výběrové řízení na obsazení míst 
vedoucích řady pracovišť fakulty (funkční období končí ke 30. 6. 2006). 

Provoz a rozvoj 

a) Předsednictvo AS bude mít na děkanátě novou místnost. 
b) Prod. M. Tichý rozeslal na pracoviště výzvu k podávání návrhů na stavební akce, plánované na rok 

2006.  

Různé 

a) Den otevřených dveří se bude konat 29. listopadu. 
b) Koncert fakulty se bude konat dne 22. listopadu (pozvánky byly rozeslány), mimořádný adventní 

koncert pak dne 7. prosince 2005. 
c) Děkan fakulty se zúčastnil společného setkání se zástupci UK v Bratislavě.  

 
Informace děkana doplnil studijní proděkan J. Anděl. Oznámil, že MFF dostala kompletní akreditaci na 
navazující magisterské studium. Kromě toho upozornil, že podle návrhu novely zákona o vysokých 
školách projednávané nyní v poslanecké sněmovně ČR mohou být existující akreditace v případě 
včasného podání žádosti prodlouženy na 10 let a akreditace na bakalářské a doktorské studium mohou 
být prodlouženy o 4 roky. K dotazům týkajícím se konkrétních dopadů změn provedených ve Studijním 
a zkušebním řádu sdělil, že tyto změny (změkčení) podmínek pro splnění studijních povinností 
v 1. ročníku studia se vesměs projevily zvýšením počtu studentů zapsaných do 2. ročníku.  

Další informace podal tajemník P. Karas: 
a) Na fakultě byla provedena revize fakultních předpisů. Neshledala žádné vady ve vnitřních přepisech, 

ale zato v ekonomických předpisech – budou se proto měnit předpisy regulující doplňkovou činnost 
fakulty. 

b) Začal fungovat ve zkušebním provozu systém přístupových karet. 
c) Proběhlo úspěšné výběrové řízení na interiéry v budově na Malostranském náměstí, žádosti 

o převedení příslušných finančních prostředků do příštího roku leží na ministerstvu financí. 
 

3.  Závěrka hospodaření fakulty k 30. září 2005. 

Tajemník konstatoval, že závěrka nepřinesla žádné nepředvídané poznatky, hospodaření se rozvíjelo 
v podstatě podle pololetní závěrky s výjimkou energetické kapitoly střediska 900. V zastoupení předsedy 
ekonomické komise podal zprávu o jednání komise s vedením fakulty její člen M. Rotter. Komise 
jednala s tajemníkem MFF 2. 11. 2005, vznesla řadu dotazů a připomínek, zejména k rentabilitě činnosti 
Profesního domu, k výdajům za energie a k možné modifikaci tabulek doprovázejících dokumentaci 
závěrek (např. uvádění  procent čerpání položek). Ve věci Profesního domu přislíbil tajemník provedení 
auditu na konci roku. Jménem komise navrhl M. Rotter závěrku přijmout a schválit navržené rozpočtové 
úpravy. 

V diskusi uvedl tajemník P. Karas k dotazu K. Zváry, zda vyšší výdajová položka za energie je 
důsledkem vyšších cen nebo vyšší spotřeby, že oba faktory hrají roli, ale vyšší spotřeba převažuje (nový 
kryogenní pavilon, zahájení a rozvíjení činnosti Profesního domu). Z diskuse o možných cestách 
k energetickým úsporám vzešel návrh vypracovat ke konci roku analýzu energetické spotřeby. 

Usnesení:  AS MFF bere na vědomí „Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 30. 9. 2005“.  
 Hlasování: 17 – 0 – 0 

Usnesení:  AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy navržené v závěrce hospodaření MFF UK za 
třetí čtvrtletí roku 2005. Hlasování: 17 – 0 – 0   
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4.  Výjezdní zasedání senátu. 

J. Dolejší úvodem shrnul představy o uskutečnění výjezdního zasedání senátu tak, jak vykrystalizovaly 
na jednáních předsednictva AS. Jednání by se zaměřilo kromě lepšího vzájemného poznání členů 
zaměstanecké a nově zvolené studentské komory na důkladnější posouzení problémů souvisejících 
s činností fakulty v nejbližší budoucnosti. K nim patří změna metodiky konstrukce budoucích rozpočtů, 
problematika přechodu studentů z bakalářského do navazujícího magisterského studia, účinnost 
propagace fakulty, ediční politika fakulty, studijní anketa, případně jiné náměty. V zájmu 
kvalifikovanějšího posuzování fakultních rozpočtů a závěrek i ekonomických problémů fakulty v širším 
pojetí považuje předsednictvo senátu za užitečné uskutečnit školení členů AS zaměřené na hospodaření 
fakulty. Navrhovaným termínem výjezdního zasedání je 25. až 27. 11. 2005, místem konání chata na 
Mariánské, která je v té době volná. 

Proběhla delší diskuse, ze které vyplynulo, že výjezdního zasedání v navrhovaném termínu by se sice 
mohla zúčastnit většina senátu (18 z 24), ale že termín není příliš vhodný pro kolegium děkana. Nakonec 
převážil záměr uspořádat zamýšlené ekonomické školení v Praze v co nejbližším termínu a výjezdní 
zasedání se širším programem připravovat orientačně na březen-duben příštího roku. 

Bylo dohodnuto, že ekonomické školení bude 26. listopadu od 9 hodin v zasedací místnosti M250, 
v případě většího počtu zájemců v posluchárně M1. Konání akce bude veřejně oznámeno a k účasti 
budou pozváni zájemci z řad akademické obce MFF. Tajemník fakulty P. Karas přislíbil připravit školení 
po obsahové stránce ve spolupráci s vedoucí hospodářského oddělení ing. D. Lankovou a zajistit 
místnosti. 

 

5.  Multilicenční politika MFF UK. 

Diskuse o multilicenční politice na MFF byla na program zasedání zařazena na základě podnětů 
vyslovených na řadě zasedání AS v minulosti. Přípravy podkladů pro senát zveřejněných na webovských 
stránkách i úvodního slova se ujal M. Pospíšil. Mimo jiné prezentoval výsledky svého průzkumu 
o dosavadních licencích a multilicencích. Nastínil otázky hospodárnosti při pořizování software, 
centrální evidence existujících multilicencí a možnosti pořizovat další multilicence centrálně. 

V bohaté diskusi zaznělo k této problematice mnoho názorů i návrhů, zejména na možné modely 
financování multilicencí. Ukázalo se, že ukvapené kroky k ideálnímu stavu by nepřinesly pozitivní 
výsledky. Diskuse nebyla uzavřena žádným návrhem konkrétního opatření, spíše se senát přiklonil k 
názoru ponechat iniciativu k nákupu software na dosavadních principech (prospěšná iniciativa zdola), ale 
zároveň podpořit všechny kroky ke vzájemné informovanosti a finančním dohodám, posilujícím 
společné obhospodařování software na fakultě. 

 

6. Petice proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult. 

V souvislosti s novelou zákona o vysokých školách přijatou nedávno Poslaneckou sněmovnou PČR 
vznikl z iniciativy několika zástupců akademických obcí českých veřejných vysokých škol návrh petice 
vyjadřující znepokojení nad některými ustanoveními novely směřujícícmi k omezení samosprávy 
veřejných vysokých škol a fakult. Předsedající M. Děcký stručně seznámil s obsahem petice a průvodním 
komentářem autorů. Oba texty byly také zveřejněny na fakultních webových stránkách. Proběhla krátká 
diskuse o možných způsobech reakce na petiční iniciatitvu. V diskusi vyslovil děkan své stanovisko, že 
v prostředí MFF by novela neznamenala žádnou tragédii. Diskuse členů senátu dospěla k závěru jednak 
vyjádřit hlasováním podporu petiční akci a zároveň dát členům akademické obce fakulty možnost se 
k petici individuálně připojit. Podpisové archy budou připraveny u jednotlivých členů senátu, informace 
na nástěnkách a na webu. 

Usnesení:  AS MFF UK podporuje petiční akci proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol 
a fakult.  Hlasování: 17 – 0 – 0 
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7.  Různé. 

− K. Zvára informoval o činnosti předsednictva senátu. Byla provedena příprava programu dnešního 
pléna AS MFF a posuzovány náměty programu uvažovaného výjezdního zasedání AS na Mariánské.   
Text Studijního a zkušebního řádu MFF schválený na minulém zasedání AS byl znovu pečlivě 
zkontrolován, podepsán děkanem a předsedou AS a poté předán AS UK k dalšímu řízení. Byl rovněž 
předán návrh, aby MFF zastupoval v Radě vysokých škol prof. I. Barvík. Předsednictvo posuzovalo 
i náměty na vybavení místnosti uvolněné vedením fakulty pro potřeby senátu. Předseda AS 
informoval o svém blahopřejném dopisu nově zvolenému kandidátovi na rektora UK prof. 
V. Hamplovi i o jeho odpovědi. 

− Děkan Z. Němeček předložil senátu  k vyjádření svůj záměr vyplácet prospěchové stipendium ve 
stejné výši jako v loňském roce, protože je zhruba stejný počet studentů. 
Usnesení:  AS MFF bere se souhlasem na vědomí návrh děkana na vyplácení prospěchového 
stipendia v celkové výši 10 800,–Kč za akademický rok pro jednoho studenta.  

Hlasování:  17 – 0 – 0 

− K předchozímu bodu upozornil M. Děcký, že výpočet podkladů pro udělení stipendií provádí 
tradičně SKAS, ale nemá k dispozici všechna data, zejména jsou potíže s identifikací studentů 
5. ročníku Mgr. studia a 2. ročníku navazujícího Mgr. studia. Vznesl proto námět, aby vyhodnocení 
výsledků studia pro výplatu stipendií bylo v budoucnu prováděno v rámci SISu. Děkan Z. Němeček 
na to reagoval názorem, že přeje-li si studentská komora, v jejíž péči to zatím bylo, to předat aparátu 
MFF, půjde to udělat, neměla by se ale potom příliš často měnit pravidla. 

− Předseda SKAS M. Děcký pozval členy senátu na Beánii, která se uskuteční 15. listopadu od 18.00 
v Salesiánském divadle v Kobylisích. K. Zvára přitom ocenil ochotu organizátorů posunout termín 
Beánie, který původně kolidoval se zasedáním senátu. 

− J. Dolejší upozornil, že existuje grant na pokrytí fakulty WiFi. 

− Dr. A. Havlíčková upozornila na to, že dne 12. listopadu 2005 se koná Den otevřených dveří na 
Univerzitě Karlově.  

Zasedání bylo ukončeno v 21.32 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 14. prosince 2005 od 18.00 hod. 

 

Zapsali:  O. Bílek, J. Dolejší 

Ověřili:  K. Zvára 
   
 
 


