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Zápis 
ze 128. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 22. února 2006 

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

Z. Prášková, M. Rotter, D. Stanovský, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, 
M. Malý, D. Maťašová, J. Verfl, O. Zajíček 

Omluveni: I. Barvík, J. Dolejší, J. Trnka 
Nepřítomni: V. Klusák, L. Schmiedt 
Hosté: V. Beneš, M. Feistauer, A. Havlíčková, J. Hric, O. John, P. Karas, S. Kucková, 

A. Kučera, I. Netuka, Z. Němeček, T. Pávková, V. Souček, V. Sechovský, M. Tichý, 
J. Veselý 

 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 127. zasedání.  
2. Informace vedení fakulty. 
3. Závěrka rozpočtu MFF za rok 2005. 
4. Pravidla pro konstrukci příštího rozpočtu MFF. 
5. Vyjádření AS k prodeji chaty Mariánská. 
6. Vyjádření AS k záměru děkana MFF jmenovat proděkana. 
7. Volba člena vědecké rady MFF. 
8. Různé. 

 
 

Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 127. zasedání. 

Program zasedání navržený předsednictvem AS byl schválen tichým souhlasem. Po opravení drobných 
překlepů a korekci data březnového zasedání byl tichým souhlasem schválen i zápis z minulého zasedání. 
 

2. Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty Z. Němeček podal přehled nejdůležitějších bodů činnosti vedení MFF v období od 
posledního zasedání AS konaného 14. prosince 2005: 
 
Ekonomické záležitosti 

a) Závěrka hospodaření MFF za rok 2005 − písemný materiál byl předložen AS. 
b) Návrh na odprodej chaty na Mariánské − písemný materiál byl předložen AS. 
c) Metodika konstrukce rozpočtu na rok 2006 − písemný materiál byl předložen AS. 
d) Směrnice děkana č. 1/2006, o doplňkových nákladech, je vystavena na www. 
e) Podklady RUK pro přípravu rozpočtu 2006 nebudou k dispozici v původním termínu, bude tedy 

pravděpodobně zapotřebí posunout termín březnového zasedání AS. 
 

Studijní agenda 

a) Novela zákona o VŠ přinesla změny, týkající se také studijní oblasti. Problematiku sleduje prod. 
J. Anděl.  

b) Vedení zvažovalo optimální termín pro zapisování absolventů bakalářského studia do navazujícího 
magisterského studia. Cílem je termín, který by platil pro všechny studijní programy, tedy jednotně 
na MFF. Kolegium se rozhodlo pro zářijový termín. 

 

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) MFF podává dva výzkumné záměry, návrhy procházejí - podle pokynu vedení UK - redukcí 
finančního objemu. 
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b) Tzv. rozvojové programy MŠMT – podle dostupných informací představuje úspěch fakulty sumu 
blížící se 20 mil. Kč., o dalších projektech se jedná. 

 

 

Personální a mzdová agenda 

a) Změna ve vedení: děkan předkládá senátu k vyjádření svůj záměr vyhovět žádosti prof. RNDr. 
Vladimíra Součka, DrSc. o uvolnění z funkce proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky i 
zástupce děkana a současně jmenovat do uvedené funkce prof. RNDr. Viktora Beneše, DrSc. Od 
1. února t.r. děkan pověřil výkonem funkce proděkana pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. 
Viktora Beneše, DrSc.  

b) Děkan předkládá senátu návrh na jmenování prof. RNDr. Viktora Beneše, DrSc. členem vědecké 
rady MFF UK. Prof. RNDr. V. Souček, DrSc. se svého členství ve VR vzdal.  

c) Fakultní medaile byla předána na VR MFF UK doc. RNDr. Josefu Kofroňovi, CSc. při příležitosti 
jeho významného životního jubilea.  

d) Na výzvu rektora UK podal děkan, po projednání v kolegiu děkana, návrh na možné členy vědecké 
rady Univerzity Karlovy takto - interní: prof. I. Wilhelm, prof. I. Netuka, prof. P. Höschl, prof. J. 
Nešetřil; externí: Ing. K. Jungwirth (ředitel FZÚ AV ČR), prof. M. Mareš (ředitel ÚTIA AV ČR) a 
dr. J. Laštovička (ředitel ÚFA AV ČR).  

e) Do vědecké rady FJFI ČVUT děkan navrhl prof. J. Hořejšího. 
 

Provoz a rozvoj 

a) Probíhají jednání se starostou Městské části Praha 2 o kultivaci zahrady Ztracenka a vybudování 
cesty na pozemku MFF (iniciativa ze strany MČ). 

b) Připravuje se plán stavebních akcí na rok 2006, předběžně se uvažuje o sumě zhruba 35 mil. Kč, 
záleží na rozpočtu.  

 

Různé 

a) Propagační akce "Jeden den s fyzikou" se konal 2. února 2006, lze ho považovat za úspěšný. 
b) Připravuje se výroční zpráva MFF za loňský rok. 

 
 

3.  Závěrka rozpočtu MFF za rok 2005. 

Stručného shrnutí hlavních bodů závěrky hospodaření MFF v loňském roce se ujal tajemník P. Karas a 
koreferátu předseda ekonomické komise AS J. Pešička. Ekonomická komise velmi podrobně 
prostudovala písemnou dokumentaci a zformulovala 22 připomínek a dotazů, které byly řešeny na 
schůzce s tajemníkem fakulty. Odpovědi a komentáře k těmto bodům obsahuje zápis z jednání EK 
uveřejněný na senátních stránkách. Před hlasováním o závěrce se jednání i diskuse dotkly jen některých 
vybraných bodů. Růst výdajů za energie je zčásti objektivní (otvírání nových kapacit – kryogenní 
pavilon, růst cen energií), ale úsporná opatření budou hledána. Stále se opakují problémy s pohotovým 
použitím dodatečně přidělených prostředků ze zbylé obecné dotace ke konci roku. Rentabilita účelových 
zařízení je převážně záporná, v případě Profesního domu je hlavní problém v tom, že prozatím nemůže 
fungovat vedle doplňkové činnosti i v činnosti hlavní v důsledku opoždění realizace prací na interiérech 
a tím i odkladu zahájení bakalářských promocí v budově na MS. Rekonstrukční akce financované ze 
zdrojů MFF byly vesměs úspěšně dokončeny. Méně úspěšné bylo čerpání prostředků ze státního 
rozpočtu. Byla úplně dokončena stavba kryogenního pavilonu a zkolaudována 2. etapa rekonstrukcí 
budovy na MS. Naproti tomu se nepodařilo rozběhnout akce interiéry v budově na MS, oprava fasády 
v Karlíně a oprava pláště katedrového objektu v Troji. 
 
Usnesení: 

− AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 31. 12. 2005 tak, jak je navrhuje vedení fakulty. 
Hlasování:  19 − 0 − 0 

− AS schvaluje závěrku hospodaření MFF k 31. 12. 2005. 
Hlasování:  19 − 0 − 0 
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4.  Pravidla pro konstrukci příštího rozpočtu MFF. 

Vedení fakulty vypracovalo rozvahu o nových zásadách přípravy rozpočtu MFF, neboť dosavadní 
metodika již neodpovídá současným podmínkám financování VŠ. Děkan fakulty Z. Němeček dal tuto 
rozvahu v písemné formě k posouzení předsednictvu AS, ekonomické komisi AS i celému plénu AS. 
Zároveň byl materiál publikován na webovské stránce AS. Děkan v úvodním vystoupení uvedl, že nový 
přístup vychází ze dvou zásad: nerozpočtovat přidělené účelové prostředky, které nelze redistribuovat a 
v maximální míře sledovat všechny finanční toky. Základem bude stanovení potřeb centra a kritérií pro 
odvod příspěvků jednotlivých sekcí na jeho činnost. V současné verzi se navrhuje vázat tyto odvody na 
úhrnný objem mezd vyplacených v sekci a na úhrnnou plošnou výměru, která je sekci k dispozici na 
základě dislokačních rozhodnutí. 
O posouzení předložených zásad v ekonomické komisi senátu informoval její předseda J. Pešička. 
Komise považuje za žádoucí upravit některé tabulkové části rozpočtu i závěrek v zájmu jasnějšího 
pohledu na finanční toky a potřeby centra. Dále žádá, aby u staveb byly odděleně uváděny částky 
z rozpočtu MFF a z investičních záměrů. Komise od nových pravidel očekává motivaci sekcí 
k optimalizaci jejich činnosti, tlak na zvýšení hospodárnosti činnosti centra a usnadnění kritického 
posuzování jeho činnosti. Komise nalezla v dokumentu vedle drobných chyb i terminologické 
nepřesnosti, které by ještě v období přípravy rozpočtu ráda projednala s vedením fakulty. Děkan i 
tajemník MFF náměty EK přijali příznivě.  

Krátkou diskusi spojenou se zodpovězením dotazů senát uzavřel hlasováním o stručném usnesení. 

Usnesení:  AS bere na vědomí děkanem MFF předloženou rozvahu o pravidlech o konstrukci 
rozpočtu fakulty a oceňuje otevřenou diskusi o ní s vedením fakulty.  Hlasování:  19 − 0 − 0 
 
 

5.  Vyjádření AS k prodeji chaty Mariánská. 

Stručný komentář k písemnému zdůvodnění záměru vedení MFF odprodat chatu na Mariánské přednesl 
tajemník P. Karas. Návrh na prodej chaty byl již v minulosti v AS projednáván, nesetkal se však 
s dostatečnou podporou. V posledních letech je chata v ekonomickém pronájmu, nájem je pravidelně 
placen, existuje však dluh cca 160 000, Kč v reinvesticích a chatu je třeba v dohledné době plynofikovat 
nákladem asi půl milionu Kč. Bylo zdůrazněno, že příjem z případného prodeje chaty je příjmem UK. 
Prodej chaty by zahrnoval i řešení dluhu na reinvestice a předkupní právo pro stávajícího správce. Po 
krátké diskusi se senát k návrhu vedení fakulty vyjádřil hlasováním. 
 
Usnesení:  AS MFF souhlasí s návrhem odprodeje chaty Mariánská. 

Hlasování:  14 − 1 − 4 
 

6.  Vyjádření AS k záměru děkana MFF jmenovat proděkana. 

Předseda AS K. Zvára seznámil AS s dopisem, v němž mu děkan MFF oznámil, že prof. RNDr. Vladimír 
Souček, DrSc. ho požádal o uvolnění z funkce proděkana MFF pro vědeckou činnost a zahraniční styky a 
zástupce děkana. Zároveň děkan předložil senátu k vyjádření svůj záměr prof. Součka z uvedených 
funkcí uvolnit a současně do nich jmenovat prof. RNDr. Viktora Beneše, DrSc. Před hlasováním 
o návrhu děkana měli členové AS k dispozici životopis prof. V. Beneše. 

Usnesení: AS bere na vědomí záměr děkana MFF odvolat z funkcí proděkana pro vědeckou 
činnost a zahraniční styky a zástupce děkana prof. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc.  

   Hlasování: 19 − 0 − 0 

Předsedající navrhl další usnesení ve znění "Senát bere na vědomí záměr děkana fakulty jmenovat do 
funkce proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky a zástupce děkana prof. RNDr. Viktora 
Beneše, DrSc."  Po hlasování (11−0−8) byla do návrhu usnesení doplněna slova se souhlasem. 

Usnesení: Senát bere se souhlasem na vědomí záměr děkana fakulty jmenovat do  funkcí 
proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky a zástupce děkana prof. RNDr. Viktora 
Beneše, DrSc.     Hlasování:  18 – 0 – 1 
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Přítomný prof. V. Beneš po hlasování poděkoval za důvěru a zároveň poděkoval odstupujícímu prod. 
V. Součkovi, děkanovi Z. Němečkovi i dalším členům kolegia děkana za neocenitelnou pomoc při 
zapracování do funkce proděkana, kterou prozatím vykonával z pověření děkana. 
 

7.  Volba člena vědecké rady MFF. 

Předseda AS K. Zvára seznámil AS s dopisem, v němž mu děkan MFF oznámil, že prof. RNDr. Vladimír 
Souček, DrSc. se vzdal funkce člena vědecké rady MFF. Zároveň děkan v dopise požádal, aby senát 
projednal jeho návrh na jmenování prof. RNDr. Viktora Beneše, DrSc. novým členem vědecké rady 
MFF. 

AS vyjádřil v tajném hlasování souhlas s návrhem děkana jmenovat prof. RNDr. Viktora Beneše, 
DrSc. členem vědecké rady MFF UK. 

Výsledek hlasování:  Odevzdáno 19 kladných hlasů, hlasovalo 19 členů AS. 
 
8.  Různé. 

−  K. Zvára informoval o námětu RNDr. T. Sýkory, PhD. využít internetových stránek fakulty k umístění 
banneru, zaměřeného na vyjadřování podpory Dánska proti násilným útokům na jeho ambasády 
v některých islámských zemích. Zároveň tlumočil stanovisko předsednictva AS, že v takových obecně 
politických otázkách bychom neměli vystupovat hromadně jako akademická obec nebo senát a že 
k mimofakultním záležitostem nebo událostem se máme vyjadřovat pouze tehdy, mají-li přímý dopad na 
činnost fakulty. Následná diskuse dospěla ke stanovisku, že webové stránky MFF nejsou určeny 
k vyjadřování politických postojů. 

−  M. Děcký oznámil, že v sobotu 11. 3. proběhne na Malé Strane ve spolupráci se společností Sun 
Microsystems veřejně přístupná konference OpenSolaris BootCamp & InstallFest. Návštěvníci si budou 
moci nechat nainstalovat na své počítače OpenSolaris a vyslechnou několik přednášek na téma vývoj 
ovladačů zařízení v tomto operačním systému. 

−  Předseda SKAS M. Děcký informoval o usnesení studentské komory senátu navrhnout vedení MFF 
připravit vydávání Ročenky softwarových projektů, tedy ročního redigovaneho sborníku kvalitních 
studentských řešeni z předmětu Softwarový projekt. SKAS bude ohledně této záležitosti jednat 
s projektovou komisí. K. Zvára k tomu doporučil projednat tuto iniciativu zejména s proděkanem 
J. Andělem. Krátce byla v této souvislosti probírána otázka duševního vlastnictví. 

− Proděkan M. Tichý informoval o záměru vedení fakulty využít serveru st.cuni.cz ke zřízení databáze 
jednotných e-mailových adres studentů a její propojení se studijním informačním systémem. Cílem je 
usnadnit spojení pedagogů se studenty. Záměr vyžaduje příznivý postoj ze strany studentů, naproti tomu 
tato akce příliš nezatíží ani studenty, ani studijní oddělení. Předseda SKAS M. Děcký přislíbil, že SKAS 
záležitost projedná a k uvažovanému záměru zaujme stanovisko. 

−  Senát diskutoval o situaci, která vznikla po odstoupení prof. Součka z funkcí ve vedení fakulty. 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 22.01 hod. 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 29. března 2006 od 18.00 hodin, pokud si stav připravenosti 
návrhu rozpočtu MFF nevynutí změnu termínu. 

 

Zapsal:  O. Bílek 

Ověřil:  K. Zvára 
 


