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Zápis 
ze 142. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 14. listopadu 2007 

 
 
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, J. Mlček, J. Pešička, 

M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, J. Fischer, 
D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Verfl, O.Zajíček 

Omluveni: P. Knobloch, R. Kryl, J. Trnka  
Nepřítomni:  
Hosté: A. Havlíčková, P. Karas, Z. Němeček, L. Skála  
 
 
Program zasedání: 
 
1.   Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 141. zasedání.  
1a.  Dodatečné schválení rozhodnutí předsednictva AS. 
2.   Informace vedení fakulty. 
3.   Závěrka hospodaření fakulty k 30. září. 
4.   Nové projednání Pravidel hospodaření MFF. 
5.   Určení zástupců senátu ve výběrových komisích. 
6.   Odezva na prohlášení senátu ze 17. října. 
7.   Různé. 
 
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 141. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS s tím, že na 
návrh K. Zváry byl přidán bod 1a – dodatečné schválení rozhodnutí předsednictva AS. Po řadě drobných 
úprav textu a upřesnění formulace usnesení o spolupráci při organizaci voleb do ZKAS MFF, AS UK a  
výboru ZO VOS byl tichým souhlasem schválen i zápis z říjnového zasedání. 
 

1a.  Dodatečné schválení rozhodnutí předsednictva AS. 

V období mezi zasedáními senátu rozhodlo předsednictvo AS o dodatečné rozšíření volební komise pro 
volby do ZKAS MFF a do AS UK o paní Marcelu Chvalkovskou a paní Jitku Sedláčkovou a ve smyslu 
čl. 10 odst. 5 Statutu MFF požádalo senát o dodatečné schválení tohoto rozhodnutí. AS rozhodnutí schválil. 

Hlasování:  19 – 0 – 0 
 

2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 17. října 2007: 

Ekonomické záležitosti 

a) Třičtvrtěletní závěrka (kolegium děkana projednalo podklady 31. 10., ekonomická komise AS jednala 
s tajemníkem fakulty před schůzkou předsednictva AS). 

b) Kolegium schválilo zvýšení finanční odměny za službu v počítačových učebnách z dosavadních 40,- 
Kč na 60,- Kč/hod. Platí od 1. listopadu 2007.  

c) Fakultní auto bylo převedeno do ÚČJF, od 1. 12. t.r. se na pracoviště ÚČJF převádí také garáž v Troji.  

Studijní agenda 

a) Centralizace univerzitního studijního systému: minulý týden byla MFF vřazena do systému UK. 
Systém funguje kulhavě, např. modul pro zapisování zkoušek nefunguje; nedostatky, které se při 
užívání projevují, jsou odstraňovány za chodu; občas na pár sekund vypadává napojení do centrálního 
systému. Fakultní SIS byl definitivně odpojen. 
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b) Studentská anketa za LS 2006/07 – výsledky budou zveřejněny v příštích dnech. Ankety se zúčastnilo 
málo respondentů.  

c) Zástupci fakulty se zúčastnili výstavy Gaudeamus v Brně. Odezva na zrušení přijímací zkoušky na 
MFF se zdá být příznivá.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Ve středu 7. 11. t.r. zasedala VR MFF. Vědecká rada doporučila návrh na udělení čestného doktorátu 
profesoru Williamu F. Vinenovi, FRS, emeritnímu profesorovi University of Birmingham (GB). 

b) Prosincové zasedání VR nebude svoláno (není připraveno žádné jmenovací řízení, což bývá hlavní 
osou programu).  

c) Vydání nové fakultní směrnice pro zahraniční styky kolegium odložilo do příštího kalendářního roku, 
aby novela byla reálně sladěná se zadáváním cestovních příkazů do SIS.  

d) Prodejna v Troji – od 1. 11. t.r. bylo zrušeno místo prodavačky, prodej knih vydaných v Matfyzpress 
převzalo reprostředisko v Karlíně. Předseda ediční komise MFF se na dnešní schůzi kolegia děkana 
vyslovil pro pokus o oživení prodejny kvůli titulům z fakultního vydavatelství, např. za pomoci 
studentů (SKAS, Matfyzák?).  

Personální a mzdová agenda 

a) Byly vypsány konkursy na obsazení pracovních míst. AS byl požádán o delegování svých zástupců do 
konkursních komisí. 

Provoz a rozvoj 

a) Vývoj událostí okolo údajné revitalizace svahů nad Albertovem. Uskutečnilo se jednání na RUK, které 
svolal pror. S. Štech a jehož se kromě p. prorektora zúčastnili za UK ještě kvestor a kancléř. Za MFF 
byli přítomni děkan, tajemník a předseda AS doc. K. Zvára. Zástupci UK záležitost s převodem 
pozemků interpretovali jako hluboké nedorozumění, pozemky ostatně není podle kvestora možné jen 
tak převést, tento pojem obchodní zákoník nezná. Přislíbili, že děkan MFF obdrží na svůj dopis z 19. 
10. t.r. písemnou odpověď pana rektora. Dále požádali, aby senát MFF věc na svém zasedání uzavřel 
jako bezpředmětnou. Dne 30. 10. t.r. byla prod. M. Tichému doručena obsílka, kterou ho zástupce 
starostky Městské části Praha 2 Ing. arch. V. Vondrášek pozval na jednání dne 8. 11. t.r. Předmětem 
schůzky mělo být projednání rekonstrukce svahů nad Albertovem, které v současnosti z velké části 
vykazují znaky zanedbanosti, zchátralosti a do oblasti se stahují sociálně patologické osoby. MČ chce 
staroslavné Karlově univerzitě v této situaci nabídnout pomocnou ruku a na své náklady svahy 
zrekonstruovat a následně o ně pečovat. Kolegium děkana doporučilo, aby se prod. M. Tichý jednání 
zúčastnil pouze jako pozorovatel, když stále není jasně doložené stanovisko vedení Univerzity 
(korespondence M. Tichého s pror. S. Štechem). Děkanovi se nepodařilo zjistit žádné informace na 
návštěvě u starostky MČ Praha 2 v pátek 2. 11. t.r., na kterou se objednal kvůli možnosti parkování na 
Karlově. Kolegium děkana naprosto jednotně podpořilo všechny kroky jdoucí proti odnětí pozemků 
Univerzitě, resp. MFF. Pozemky musejí zůstat zachovány pro potřeby akademické obce, pro studenty. 
Současně KD vyjádřilo, jako již před časem v souvislosti s pokusy o revitalizaci zahrady Ztracenka, 
maximální vstřícnost a ochotu pečovat o zeleň nad Albertovem; všechny dosavadní snahy v tomto 
ohledu byly tlumeny či odkládány kvůli zamýšlenému kampusu Albertov. Kolegium dále uvítalo 
ideový námět děkana pokusit se získat plochu Ztracenky do majetku UK a vzniklou plochu využít pro 
vybudování prostor, do kterých by se dala přestěhovat nebo expandovat pracoviště MFF.  
Odpověď p. rektora děkanovi a předsedovi AS MFF přišla 9. 11. t.r., děkani na ni reagovali společným 
dopisem 12. 11. t.r. 

b) Prod. M. Tichý byl členem univerzitní komise, která měla vybrat autora prováděcí studie na postavení 
kampusu Albertov. Komise svůj úkol splnila a vybrala dodavatele, jehož nabídka splňovala zadání 
ceny pod 500 tis. Kč (bez DPH). V důsledku toho pozbyla platnost dohoda o tom, že náklady na 
pořízení studie bude z poloviny hradit RUK a o zaplacení druhé poloviny se podělí zainteresované 
fakulty. Celou studii zaplatí rektorát UK. MFF podle původní úmluvy rezervovala ve svém rozpočtu 
200 tis. Kč, tedy je nyní má k dobru. 
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Různé 

a) Letošní adventní koncert se bude konat ve středu 12. prosince 2007 (Velká aula Karolina se musela 
rezervovat už v létě, jde o exponovaný týden před Vánocemi).  

b) Fakultní kalendář na rok 2008 je vyroben, členové senátu dostanou po jednom kalendáři.  
c) Prod. M. Tichý zařizuje update označení poslucháren a učeben ve fakultním rozvrhu (označení, 

kapacita, jméno zodpovědné osoby).  
 

3. Závěrka hospodaření fakulty k 30. září. 

Projednání závěrky předcházela standardní příprava podkladů ze strany vedení MFF a jejich posuzování za 
aktivní účasti ekonomické komise (EK) senátu. Připomínky členů EK byly shrnuty v zápisu z jednání EK 
z 12. 11. 2007, a to ve formě upozornění na 8 nejasností, bezprostředně opravených nebo vyjasněných, 
a 13 věcných otázek s uvedenými reakcemi vedení fakulty. Předseda EK J. Pešička vybraných 5 věcných 
otázek explicitně přednesl na zasedání senátu. Jednání proběhlo na základě podrobné dokumentace 
v textové (5 stránek) i tabulkové (19 stránek) podobě i zápisu z jednání EK. Tajemník P. Karas přitom 
zdůraznil, že již druhým rokem probíhá hospodaření fakulty v rámci nové koncepce, ale tato závěrka je 
první, v níž jsou výsledky hospodaření dokumentovány v novém formátu. 
Součástí zápisu z jednání EK byly i návrhy dvou bodů usnesení. 
 

Usnesení: 

AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2007 tak, jak je předkládá vedení fakulty. 
Hlasování:  19 – 0 – 0 

AS MFF bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30. 9. 2007. 
Hlasování:  19 – 0 – 0 

 

4.  Nové projednání Pravidel hospodaření MFF. 

Předseda AS K. Zvára připomněl, že senát postupně schválil návrh novely Pravidel hospodaření MFF 
(přílohy II Statutu MFF) v prvním čtení dne 18. 4. 2007  a ve druhém čtení dne 23. 5. 2007. Po postoupení 
tohoto předpisu k projednání v AS UK v něm shledala legislativní komise AS UK některé nedostatky, pro 
které je nedoporučila k projednání v plénu. Předpis byl našemu senátu vrácen s konkrétně vyznačenými 
korekcemi, týkajícími se zejména upřesnění statutu dílčích fondů vedených na fakultě a také některých 
dílčích úprav textu plynoucích ze sladění předpisu s univerzitními vnitřními předpisy. K. Zvára navíc 
navrhl upřesnění čl. 2 odst. 6 ve věci projednávání dílčí závěrky rozpočtu v senátu.  Tajemník MFF 
P. Karas potvrdil, že pro vedení fakulty jsou všechny předložené změny akceptovatelné. 
AS po krátké diskusi rozhodl hlasováním o textu předpisu, v němž byly jasně vyznačeny všechny změny.  
 
Usnesení: AS MFF schvaluje Pravidla hospodaření MFF. 

Hlasování:  21 – 0 – 0 
 

5.  Určení zástupců senátu ve výběrových komisích. 

V souvislosti s vypsáním konkursů na obsazení pracovních míst na fakultě požádal děkan Z. Němeček senát 
o delegování jeho zástupců do konkursních komisí. Senát rozhodl vyslat jako delegáty v konkursních 
komisích: 
pro obsazení míst ve fyzikální sekci  O. Bílka, 
pro obsazení míst v informatické sekci  P. Kolmana, 
pro obsazení míst v matematické sekci  P. Kaplického, 
pro obsazení místa lektora na KTV  P. Kaplického, 
pro obsazení míst mladých odborných asistentů  J. Dolejšího. 

Hlasování:  20 – 0 – 1 
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6.  Odezva na prohlášení senátu ze 17. října. 

K. Zvára stručně připomněl historii, která předcházela Prohlášení senátu ze 17. října. Uvedl, že Prohlášení 
poslal kromě dohodnutých AS UK, rektora Hampla, prorektora Štecha, kvestora Kubíčka také předsedům 
AS na přírodovědecké a na 1. lékařské fakultě. Popsal též výsledek jednání představitelů fakulty (děkan, 
tajemník, předseda AS) s prorektorem Štechem, kancléřem Jelínkem a kvestorem Kubíčkem. Zmínil se dále 
o podobném stanovisku, které přijal AS přírodovědecké fakulty. Během jednání kolovaly mezi přítomnými 
kopie odpovědi rektora Hampla na Prohlášení. Výklad doplnil děkan fakulty informací o následném jednání 
představitelů tří fakult (MFF, PřF, 1. LF) s místostarostou MČ Praha 2 o možnostech revitalizace strání pod 
Karlovem. Na závěr obsáhlé diskuse přijal senát usnesení, jehož návrh připravili kol. Dolejší a prod. Skála. 
AS MFF UK děkuje panu rektorovi za vyjasnění situace ohledně zamýšlené revitalizace pozemků v oblasti 
Albertova a vítá jeho ujištění, že vedení UK neuvažuje o převodu pozemků na Albertově z majetku 
Univerzity a  že "jakékoli majetkové operace, nejen převody, ale i pronájmy, změny využití apod., jsou 
nemyslitelné bez řádné, oficiální předchozí konzultace s orgány fakulty, která má takovýto nemovitý 
majetek svěřen do správy". AS MFF UK bude se zájmem sledovat pokračující přípravu plánů na další 
rozvoj kampusu UK na Albertově a domnívá se, že i další využití dotčených pozemků by mělo být zahrnuto 
do budoucích plánů rozvoje areálu Albertov.   

 Hlasování:  19 – 1 – 1 

7.  Různé. 

•  Na zasedání AS se dostavila předsedkyně volební komise doc. V. Hrachová a stručně členy senátu 
seznámila s výsledky voleb do ZKAS MFF a do AS UK na funkční období 1.2.2008 – 31.1.2011.  

Řádnými členy zaměstnanecké komory AS MFF UK byli zvoleni (v abecedním pořadí): 
Jiří Dolejší, Zdeněk Drozd, Roman Grill, Jan Hric, Petr Kaplický, Petr Kolman, Pavel Krtouš, Rudolf 
Kryl, Svatopluk Krýsl, Michal Kulich, Josef Pešička, Zuzana Prášková, Jiří Spurný, Stanislav Stehno, 
Jan Valenta, Pavel Valtr.  
Zástupci MFF v AS UK byli zvoleni: 
do zaměstnanecké komory Jan Hála a Miloš Rotter a do studentské komory Marek Radecki a Jan Šimek. 
Volební protokoly s podrobnými výsledky voleb budou zveřejněny na webovských stránkách AS MFF. 

• Příprava projednání Pravidel pro organizaci studia ve druhém čtení. Vzhledem k významu tohoto 
vnitřního předpisu MFF a k delšímu časovému odstupu od jeho projednání v prvním čtení v červnu 2007 
bylo rozhodnuto zařadit druhé čtení až na zasedání AS v lednu 2008, které bude posledním zasedáním se 
současnou zaměstnaneckou komorou, a na zasedání 5. prosince 2007 zařadit volnou diskusi, která by byla 
uvedena připomenutím hlavních bodů předpisu a nejdiskutovanějších návrhů jeho úprav. O přípravu tohoto 
úvodu předsedající požádal předsedu studijní komise P. Kaplického a předsedu SKAS D. Kolovratníka. 

•  V souvislosti s předchozím bodem proděkan L. Skála přislíbil přešetřit, zda si v Pravidlech pro organizaci 
studia nevyžádá nějaké korekce nastávající přechod na sjednocený studijní informační systém UK. 

•  Předseda ekonomické komise (EK) J. Pešička nadhodil otázku zveřejňování zápisů z porad EK. Ty často 
obsahují, zejména v souvislosti s jednáním o rozpočtech a závěrkách hospodaření MFF (příslušné podklady 
jsou obvykle dostupné na interních stránkách AS), citlivé údaje ekonomické povahy. Vedení fakulty je 
nepovažuje za utajované ani přísně důvěrné, ale zároveň není zastáncem jejich úplné přístupnosti pro 
mimofakultní veřejnost. K tomuto problému proběhla delší diskuse. Její závěr vyzněl v podporu prezentace 
zápisů z jednání EK podobně jako podkladů k rozpočtům a závěrkám na interních stránkách senátu nebo 
fakulty. 
  

Zasedání bylo ukončeno ve  20,31 hod. 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 5. prosince 2007 v 18,00 hod. 

 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřil: K. Zvára 


