
Zápis 
ze 145. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne  20. února 2008 

 
 
Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kaplický, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, 

S. Krýsl, M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková, J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, 
J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, O. Zajíček 

Omluveni: J. Ebr 
Hosté: O. Bílek, J. Hála, A. Havlíčková, D. Lanková, Z. Němeček, M. Rotter, L. Skála, 

K. Zvára 
 
 
Program zasedání:  
 
1.  Zahájení činnosti AS s novou zaměstnaneckou komorou, předání osvědčení o platnosti volby 
     členů ZKAS. 
2.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 144. zasedání. 
3.  Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS. 
4.  Informace vedení fakulty. 
5.  Závěrka hospodaření MFF za rok 2007. 
6.  Vyjádření AS k poplatkům spojeným se studiem v akademickém roce 2008/09. 
7.  Informace o stavu přípravy druhého čtení Pravidel pro organizaci studia na MFF. 
8.  Doplnění senátních komisí. 
9.  Termíny zasedání AS v letním semestru 2007/08. 
10. Různé.  
 
 
Zasedání řídil 2. místopředseda AS D. Kolovratník. 

1.  Zahájení činnosti AS s novou zaměstnaneckou komorou, předání osvědčení o platnosti volby 
     členů ZKAS. 

V úvodu zasedání členové AS uctili minutou ticha památku tajemníka fakulty RNDr. Petra Karase, 
který zemřel 9. února 2008. 
Nově zvolení členové zaměstnanecké komory převzali osvědčení o platnosti svého mandátu v AS 
MFF. Členové obou komor senátu se vzájemně představili. 
 

2.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 144. zasedání. 

Program zasedání a zápis z minulého zasedání senátu byly bez připomínek schváleny tichým 
souhlasem. 
 

3.  Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS. 

V souladu s čl. 26 volebního a jednacího řádu AS byla před zahájením činnosti senátu po zvolení nové 
zaměstnanecké komory provedena volba předsedy, jednatele a 1. místopředsedy AS. Volba proběhla 
tajným hlasováním, funkcí skrutátorů předsedající pověřil P. Kaplického a L. Surou. Na funkci 
předsedy senátu byli navrženi J. Dolejší a R. Kryl, R. Kryl kandidaturu nepřijal. Na funkci jednatele 
byl navržen J. Lipovský a na funkci 1. místopředsedy, voleného pouze členy zaměstnanecké komory, 
byl navržen R. Kryl. Všechna tři hlasování proběhla o jediném kandidátovi. 
 
Předsedou AS MFF byl zvolen Jiří Dolejší 19 kladnými hlasy z 22 hlasujících, 3 hlasy byly 
neplatné. 
Jednatelem AS MFF byl zvolen Jiří Lipovský 21 kladnými hlasy z 22 hlasujících, 1 hlas byl 
neplatný.   
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1. místopředsedou AS MFF byl zvolen Rudolf Kryl 13 kladnými hlasy z 15 hlasujících, 2 hlasy 
byly neplatné. 
 

4.  Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 9. ledna 2008. 
 
V sobotu 9. února 2008 náhle zemřel tajemník fakulty RNDr. Petr Karas.  Děkan pověřil, s účinností 
od 11. února 2008 až do odvolání, zastupováním tajemníka fakulty Ing. Danu Lankovou. Kolegium 
schválilo, aby děkan vypsal výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka do konce března t.r., aby 
byli pokud možno známi přijatelní adepti. Jako kandidáti jsou preferováni buď stávající pracovníci 
MFF, nebo absolventi MFF s ekonomickou či manažerskou praxí. 
 
Ekonomické záležitosti 
 

a) Podklady k závěrce hospodaření MFF za rok 2007 dostal senát předem, byly projednány 
s ekonomickou komisí senátu a s jeho předsednictvem.  

b) Návrh rozpisu dotace fakultám UK na rok 2008 je zařazený na program rozšířeného kolegia 
rektora 3. března t.r. Předpokládá se, že MFF dostane objem financí zhruba stejný jako na rok 
2007.  

c) Byla vydána směrnice děkana o vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční pomoci a 
ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje. Viz 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer02.htm. 

d) Kvestor UK informoval předsednictvo AS UK o nálezu Finančního úřadu pro Prahu 1 
o rekonstrukci malostranské budovy (platební výměr na vrácení dotace ve výši přes 300 mil. Kč 
za porušení rozpočtové kázně).  

 
Studijní agenda 

 
a) Senát dostal ke schválení 17. verzi Pravidel pro organizaci studia na MFF, předkládá ji po 

projednání v kolegiu děkana prod. L. Skála. 
b) Částky v návrhu vyhlášky o výši poplatků spojených se studiem na MFF se v podstatě nemění.  
c) Počet přihlášek k bakalářskému studiu na MFF roste, členům AS byla k dispozici srovnání 

letošního počtu přihlášek s minulými roky v tabulce a grafu prod. J. Anděla. V Lidových 
novinách vyšla celá stránka o fakultách, resp. vysokých školách, na kterých jsou zrušené 
přijímací zkoušky. MFF je uvedena ve výčtu jako první, včetně důvodů, které ji ke zrušení 
zkoušek vedly.   

d) Studijní proděkani se zabývají, ve spolupráci s RUK, otázkou převodu studentů z tříletého do 
nově akreditovaného čtyřletého studia. Záležitost je netriviální.  

e) Děkan navrhl p. rektorovi jmenovat nové oborové rady pro čtyřleté doktorské studium.  
f) MFF uzavírá s ústavy Akademie věd ČR smlouvu o spolupráci při zajišťování doktorských 

programů. Ve většině případů jsou smlouvy již podepsané. Výjimkou je postoj ředitele ÚTIA AV 
ČR, který má ke smlouvě řadu výhrad. Ta hlavní je založena na jeho požadavku, aby ÚTIA 
dostala část z finanční dotace, kterou fakulta na doktorandy dostává. Vedení MFF s tím 
nesouhlasí. Děkan informoval prorektora pro studijní záležitosti prof. J. Bednáře.   

g) Podle přehledu zaslaného z RUK figuruje MFF zhruba uprostřed pořadí fakult UK, jejichž 
studenti získali v posledních třech letech nějakou cenu: studenti fakulty získali celkem čtyři ceny.  

h) Akce propagující vysokoškolské vzdělání a nabídky škol: 
- veletrhu pořádaného na Ukrajině se MFF nezúčastní;  
- na akci v Praze, analogické brněnské výstavě Gaudeamus, bude MFF zastupovat vedoucí 
OVVP dr. A. Havlíčková; 
- na veletrhu ve Washingtonu bude MFF reprezentovat vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, CSc. 
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Věda a zahraniční styky, knihovna 
 

a) Účast pracovníků MFF v grantových soutěžích probíhá podle stanovených termínů. Kázeň 
pracovníků co se týká dodržování těchto termínů se musí zlepšit, kolegium připravuje příslušné 
opatření.  

b) Tvoří se softwarový modul sloužící k evidenci přijetí zahraničních hostů, jeho první verze je 
hotová, ovšem ještě vyžaduje úpravy. Práce je ztížena tím, že úpravy je třeba provádět přes 
univerzitní informační systém.   

 
Personální a mzdová agenda 
 

a) Členům AS byla na jednání k dispozici tabulka průměrných platů zaměstnanců fakulty. 
b) Kolegium hledí příznivě na možnost, aby prostředky z fakultního sociálního fondu mohl čerpat 

širší okruh zaměstnanců. Z fondu se přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění, nověji na 
splácení hypotečních úroků. Dosavadní podmínka, že žadatel musí mít na MFF odpracovány 
nejméně 3 roky, by se změnila na takovou, že žadatel může finanční požitek čerpat, jestliže má 
s MFF uzavřenou pracovní smlouvu nejméně na 4 roky. Technicko-hospodářští pracovníci, kteří 
standardně dostávají smlouvu na dobu neurčitou, by mohli finance začít čerpat po uplynutí 
zkušební doby.  

c) RUK slíbil dodat právní výklad nového zákona o pobytu cizinců ve vztahu k jejich přijímání do 
pracovního poměru na MFF.  

 
Provoz a rozvoj 
 

a) Kolegium děkana probralo plán stavebních akcí na rok 2008, suma předpokládaných nákladů činí 
okolo 41 mil. Kč. Definitivní verze nabude plán při schvalování rozpočtu 2008.  

b) Fakulta byla úspěšná v rozvojových projektech, získala celkem zhruba 17,5 mil. Kč (na tzv. 
decentralizované projekty 14,840 mil. Kč; v rámci centralizovaného projektu, koordinovaného 
doc. P. Svobodou, MFF dostane necelé 3 mil. Kč).  

c) Fond rozvoje vysokých škol 2008: celkem 2,792 mil. Kč (kapitálové výdaje: 1,926 mil. Kč; 
neinvestiční výdaje: 866 tis. Kč). 

d) Brzy bude funkční posluchárna K11 v Karlíně, vybavená celkem 20 kvalitními počítači.  
 
Různé 

a) V úterý 22. ledna 2008 navštívilo MFF vedení Univerzity Karlovy. Došlo k vzájemné výměně 
informací a názorů ve třech tematických okruzích: studijní agenda, věda a rozvoj. 

b) MFF předložila p. rektorovi návrh, aby nově zřízená Cena za prezentaci Univerzity Karlovy byla 
udělena prof. Ing. I. Wilhelmovi, CSc. Na udělení Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy za 
rok 2007 byli jménem vědecké rady MFF navrženi dva pracovníci ze sekce fyziky (bez pořadí 
důležitosti): doc. RNDr. P. Krtouš, Ph.D., a doc. RNDr. D. Vokrouhlický, DrSc. 

c) Předání čestného doktorátu prof. T. Kishimu je naplánované na 7. dubna 2008, společně se třemi 
dalšími čestnými doktoráty – bude výročí založení Univerzity. Jako vhodný termín pro pronesení 
přednášky prof. Kishiho je vytipován den následující, tzn. 8. dubna 2008 (refektář na MS).  

d) MFF letos pořádá dva jarní koncerty: jeden obvyklý a jeden mimořádný:  
- ve středu 19. března 2008 se uskuteční inaugurace varhan v bývalém refektáři malostranské 
budovy; s ohledem na omezenou kapacitu sálu bude účast na koncertu striktně podmíněna 
pozvánkou;  
- na čtvrtek 20. března 2008  je naplánovaný koncert v sále Martinů Lichtenštejnského 
paláce, účinkovat bude soubor Špidlen trio. 

e) Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2007. Podklady mají být shromážděny do konce února 
t.r.  

 
Prod. L. Skála doplnil tyto informace studijními záležitostmi. Potěšující je mírný nárůst přihlášek ke 
studiu. Řeší se technické problémy se zaváděním čtyřletého PhD. studia, novým studijním programům 
byly totiž přiřazeny stejné kódy jako předchozím tříletým. 
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J. Pešička se zeptal na podrobnosti ohledně pochybení při rekonstrukci malostranské budovy. Podle 
děkana Z. Němečka a L. Lankové šlo pouze o formální chyby týkající se proplácení faktur a opoždění 
zpráv o rekonstrukci. Na otázku J. Trnky, zda jsou již známy podrobnosti o výsledcích grantů GAUK, 
odpověděl děkan negativně. P. Kaplický se zeptal, zda existuje seznam cen, o které by studenti mohli 
usilovat. Děkan odpověděl, že jednotný seznam sice není, informace o jednotlivých cenách dostávají 
jednotlivá pracoviště pravidelně od oddělení pro vědu a zahraniční styky. Z podnětu S. Stehna a 
P. Krtouše se dále Z. Němeček podrobněji vyjádřil o jednání s p. rektorem ohledně využití pozemků 
na Albertově a financování vědy. 

 

5.  Závěrka hospodaření MFF za rok 2007. 

Děkan fakulty Z. Němeček požádal o stručný úvod k projednání závěrky pověřenou tajemnici MFF 
Ing. D. Lankovou, která především uvedla, že poprvé byla závěrka konstruována na objednávku 
senátu tak, aby bylo přehledně vidět do celého hospodaření fakulty. Rok 2007 označila jako úspěšný, 
jeden z nejúspěšnějších v poslední době. Vysvětlila opravu chyby v tab VIII. 
Předseda ekonomické komise J. Pešička informoval o standardním projednání závěrky, komise 
vznesla asi 20 připomínek,většině bylo vyhověno. Podrobnosti obsahuje zápis z jednání komise. 
V závěru J. Pešička navrhl znění dvoubodového usnesení. 
M. Radecki navrhl uspořádání informační schůzky, která by členům senátu zjednodušila orientaci 
v ekonomických záležitostech. 
 
Usnesení: 
AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 31. 12. 2007 tak, jak je předkládá vedení fakulty. 

Hlasování:   23 – 0 – 0 
AS MFF schvaluje závěrku hospodaření k 31. 12. 2007. 

Hlasování:   23 – 0 – 0 
 
 

6. Vyjádření AS k poplatkům spojeným se studiem v akademickém roce 2008/09. 

Návrh výše poplatků spojených se studiem v příštím akademickém roce předložil senátu k vyjádření 
děkan fakulty. Zdůraznil, že návrh je identický s návrhem loňským. K podnětu M. Radeckého na 
snížení poplatku spojeného s podáním přihlášky ke studiu v elektronické podobě se obšírněji vyjádřil 
proděkan L. Skála. Uvedl, že náklady spojené s přijímacím řízením se podáním přihlášky elektronicky 
příliš nesníží, z peněz vybraných za přijímací řízení je také dotováno úvodní soustředění na Albeři. 
Srovnal poplatky naší fakulty s jinými školami. Vedení proto navrhuje ponechat i zde původní částku. 
Kratší diskuse proběhla i k otázce, zda fakulta při větším počtu studentů prodlužujících si studium 
nedoplácí na malou výši poplatku za delší studium. 
 
Usnesení:  AS bere se souhlasem na vědomí výši poplatků spojených se studiem na MFF. 

Hlasování:   22  –  0  – 1 
 

7. Informace o stavu přípravy druhého čtení Pravidel pro organizaci studia na MFF. 

Předseda studijní komise P. Kaplický podal informaci schůzce komise se studijními proděkany, 
garanty SP a dalšími zájemci k obsahu "Pravidel", o níž bylo rozhodnuto na prosincovém zasedání AS. 
Ze schůzky byl pořízen detailní zápis, P. Kaplický se zmínil o nejvíce diskutovaných bodech. Závěrem 
konstatoval, že za současného stavu diskuse už není možné dosáhnout podstatně lepšího znění 
dokumentu a navrhl jeho předložení k rozhodnutí ve druhém čtení plénu AS na březnovém zasedání. 
Termínem pro podávání pozměňovacích návrhů k rukám předsedy legislativní komise P. Kolmana je 
11. březen 2008. 
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8. Doplnění senátních komisí. 

Ekonomická komise byla schválena ve složení I. Barvík, R. Grill, J. Hric, P. Kaplický, S. Krýsl, J. 
Pešička, M. Pospíšil, M. Radecki, M. Rotter, J. Spurný, J. Valenta, K. Zvára, protože její předseda 
J. Pešička měl předem zajištěn souhlas všech navržených.  
 
Studijní komise byla doplněna o P. Krtouše, Z. Drozda a M. Kulicha. 

Hlasování:  22 – 0 – 0 
 
Předseda AS J. Dolejší vyzval předsedy studijní a legislativní komise, aby na příštím zasedání 
předložili kompletní návrhy složení jejich komisí. 
 

9. Termíny zasedání AS v letním semestru 2007/08. 

Tichým souhlasem bylo dohodnuto, že v letním semestru akad. roku se senát sejde v termínech 

26. března,  23. dubna,  28. května  a  18. června. 
 

10.  Různé. 

• K. Zvára pogratuloval J. Dolejšímu ke zvolení do funkce předsedy AS a popřál jemu a celému 
předsednictvu úspěšnou činnost v čele AS MFF. K blahopřání se připojil i děkan fakulty Z. Němeček, 
který vyjádřil očekávání, že nadcházející součinnost vedení fakulty a senátu bude při přirozené 
vzájemné otevřenosti a kritičnosti plodná a úspěšná jako doposud. 
• J. Dolejší poděkoval za zvolení předsedou senátu. Vyzval členy senátu k podávání podnětů pro 
činnost v nastávajícím období. Ocenil dokument prezentovaný na minulém zasedání odstupujícím 
předsedou K. Zvárou, v němž jsou stručně a věcně shrnuty zkušenosti z dosavadní činnosti senátu a 
úspěšně vyřešené záležitosti, ale také řada problémů otevřených a nedotažených. Dokument by mohl 
být výchozím zdrojem podnětů pro práci senátu. 
• M. Radecki informoval o únorovém zasedání AS UK, prvním po zvolení nové jedné třetiny jeho 
členů. MFF je v orgánech AS UK po nových volbách opět důstojně zastoupena, předsedou senátu byl 
znovu zvolen prof. Jan Hála, doc. Miloš Rotter je předsedou ekonomické komise a Jan Šimek 
předsedou sociální komise. 
• O. Zajíček položil otázku proděkanu L. Skálovi, jaká pravidla platí pro uznávání výsledku zkoušky 
někým jiným než přednášejícím zapsaného předmětu. Pozastavil se nad tím, že s přednášejícím tato 
záležitost není konzultována. Proděkan uvedl, že to je v plné kompetenci příslušného garanta 
studijního programu jmenovaného rektorem včetně vyžádání případné konzultace, bude-li ji považovat 
za potřebnou. 
 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:42 hod. 
 

Příští zasedání senátu se uskuteční 26. března 2008 v 18:00 hod. 
 

 
Zapsali: O. Bílek, J. Lipovský 
Ověřil:  D. Kolovratník 


