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ZÁPIS
z 59. zasedání Akademického senátu MFF UK  dne 9. prosince 1998

Přítomni:  O.Bílek, M.Bubeníková,  J.Dolejší, A.Drápal, L.Dvořák, J.Kašpar, J.Klimovič, J.Kratochvíl, R.Kryl,
                     J.Langer,  Z.Němeček,  Z.Renc,  M.Rokyta,  P.Simon,  K.Zvára,   P.Kačenka, J.Strnad, J.Štěrba,  M.Švec

Omluveni:  O.John, M.Kechlibar, I.Kubák, P.Olmer, M.Piliarik

Hosté:    B.Sedlák, I.Netuka, Z.Trka, P.Karas, J.Bednář, T.Jelínek, M.Zahradník, J.Bičák, M.Šolc, V.Šíma,
              V.Valvoda, Z.Pluhař, M.Suk, B.Smola, J.Prokeš, A.Havlíčková

Zasedání řídil  2. místopředseda AS  P. Kačenka.

1. Oprava bodu 4c) zápisu z minulého zasedánín AS:

Jednatel AS O. Bílek se omluvil za nedopatření, kterým z bodu 4c) minulého zápisu vypadla
jedna věta a uvedl jeho správný text. S touto korekcí byl zápis schválen tichým souhlasem.
Oprava zápisu:  Bod 4c) zápisu z  58. zasedání AS se doplní o větu:  “Minimální bodová hranice
pro přijetí na základě přijímací zkoušky je jednotná, a to 40 bodů ze 100 možných”.

2.  Schválení programu zasedání:

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem dle pozvánky.

3. Informace vedení fakulty:

Děkan fakulty prof. B. Sedlák uvedl, že úspěšně proběhla jednání konkursních komisí. U konkursů na
obsazení míst docentů se projevila nejistota ve věci termínů pracovních smluv při přechodu
k platnosti nového zákona o VŠ. Smlovy se zatím uzavřou na dobu 5 let s tím, že jejich znění se bez
nového konkursu eventuálně upraví po schválení nových vnitřních předpisů UK a MFF UK.

4. Informace  o průběhu jednání o novém Statutu UK a ostatních vnitřních předpisech UK na

     výjezdním zasedání AS UK:

Úvodní informaci podal kol. A. Drápal, který zastupoval senát na rozšířeném výjezdním
zasedání AS UK, jehož se zúčastnili též rektor a prorektoři UK, děkani fakult a předsedové AS
fakult. Postupně na něm byly v několika pracovních sekcích i v plenárním zasedání zevrubně
prodiskutovány texty návrhů Statutu UK a dalších vnitřních předpisů UK ve světle připomínek z
jednotlivých fakult. Kol. A. Drápal se pozastavil nad skutečností, že AS UK jako celek se návrhy
vnitřních dokumentů UK zabýval až v pozdní fázi jejich přípravy, tj. bez předchozího přijetí jejich
základních tezí.

Senát postupně vyslechl věcné informace přímých účastníků výjezdního zasedání i autorů
připomínek odevzdaných za MFF o rozsahu a způsobu, jakým bylo k fakultním připomínkám
přihlédnuto. Předseda AS UK prof. J. Bednář ocenil velmi aktivní přínos zástupců MFF k činnosti
pracovních skupin na výjezdním zasedání AS UK a uvedl, že podle jeho odhadu bylo k
připomínkám podaným za MFF v té či oné míře přihlédnuto z 80%.

Předseda AS UK dále oznámil, že k hlasování o Statutu UK a ostatních dokumentech by mělo
dojít na zvláštním zasedání AS UK dne 22.1.1999, přičemž je k dispozici jako rezerva ještě termín
řádného zasedání AS UK dne 29.1.1999. Poslední verze dokumentů budou fakultám k dispozici
11.1.1999, termín pro podání připomínek je stanoven na 19.1.1999 do 16.00 hod. Připomínky lze
v této fázi uplatnit již jen prostřednictvím zástupců fakult v AS UK. Kol. T. Jelínek doplnil, že
MŠMT přislíbilo provést registraci Statutu UK do 30 dnů po jeho schválení (zákonná lhůta je 90
dnů). Poté budou fakulty povinny předložit návrhy svých statutů a dalších vnitřních dokumentů do
jednoho měsíce po nabytí účinnosti Statutu UK

Vzhledem k výše uvedeným termínům bylo dohodnuto, že předsednictvo AS svolá příští
zasedání senátu MFF již na 13. ledna 1999, aby bylo možno využít poslední příležitosti k posouzení
konečné verze vnitřních dokumentů UK a uplatnit případné připomínky. Část diskuse bude přitom
věnována uplatnění principů nového platového řádu.
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5. Informace o současné finanční situaci fakulty:

Na základě několika podnětů z akademické obce požádalo předsednictvo AS děkana fakulty o
poskytnutí aktuální informace o finanční situaci fakulty, která je před závěrem roku vnímána jako napjatá.
Děkan zařazení tohoto bodu na program zasedání AS uvítal jako příspěvek ke zmírnění zbytečných obav
mezi pracovníky fakulty. Situaci, která vznikla v podmínkách schodkového rozpočtu nenaplněním
některých očekávaných dodatečných příjmů , charakterizoval jako vážnou, nikoliv však krizovou. Pro
jednání připravilo vedení fakulty písemný podklad a členům ekonomické komise senátu bylo umožněno
nahlédnout do účetní dokumentace.

Děkan v úvodním vystoupení připomněl důvody, které vedly v březnu 1998 k předložení návrhu na
schodkový rozpočet, zejména nedostatečnou dotaci fakulty podle trvale podceňovaného kritéria tvůrčích
výkonů, nedostatečné krytí odpisů a nezbytnost některých stavebních akcí. Uvedl, že  řešení vzniklé situace
se podařilo najít jednak ve formě úsporných opatření při čerpání provozních prostředků pracovišť, integrace
grantových prostředků a odsunutí některých termínů splatnosti, jednak po jednání s kvestorem UK v podobě
rozpočtové úpravy na vrub příštího roku (vnitrouniverzitní půjčky) ve výši cca 9 mil. Kč.

Předseda ekonomické komise Z. Němeček konkrétně rozebral časový vývoj diference mezi
rozpočtovými příjmy a výdaji. Zdůraznil, že je třeba ještě před schválením nového rozpočtu na rok 1999
nejprve důsledně přiznat pracovištím nevyčerpanou část jim přidělených prostředků. Kol. A. Drápal
zdůraznil spoluodpovědnost AS za přijetí schodkového rozpočtu a uvítal nalezení východiska, které fakultě
umožňuje dostát platebním závazkům. Ze situace vyvodil závěr, že přípravě příštího rozpočtu je třeba
věnovat zvýšenou péči, a to za výrazně aktivnější účasti všech členů AS. Na dotaz kol. J. Dolejšího děkan
fakulty uvedl, že závěrka rozpočtu 1998 by měla být připravena pro zasedání AS v únoru 1999 a návrh
nového rozpočtu (v určité závislosti na definitivním znění vnitřních předpisů UK) pro zasedání v březnu
1999.

Senát vzal informaci děkana fakulty na vědomí. Z jednání přitom vyplynula některá  poučení:  Zásady
tvorby nového rozpočtu by měly být zformulovány a schváleny v předstihu před přidělením finančních
prostředků a vypracováním návrhu rozpočtu. Je  nutné provést rozpočtové vypořádání u pracovišť, která
nevyčerpala část přidělěných prostředků. Je žádoucí i nadále pokračovat vůči AS UK, vedení UK a MŠMT
v úsilí o prosazení vyšší váhy tvůrčích výkonů jako kritéria pro rozdělování peněz mezi VŠ.

6. Návrh na restrukturalizaci některých pracovišť MFF UK:

Děkan fakulty předložil senátu k diskusi písemný dokument s rozborem problematických stránek
současné struktury fakulty a s návrhy na restrukturalizaci některých pracovišť. Odvolal se přitom na svůj
volební program při vstupu do druhého funkčního období, který restrukturalizaci fakulty zahrnoval jako
významný úkol. V úvodu jednání stručně shrnul hlavní důvody i souvislosti restrukturalizace:
nedostatečný příděl finančních prostředků, roztříštěnost a překrývání kompetencí v péči o výuku i
vědeckou činnost a s tím spojená malá ekonomická efektivita, nezbytnost sblížení struktury pracovišť a
studijních oborů, vyjasnění programu činnosti a koncepce rozvoje některých pracovišť nebo jejich částí,
reakreditace studijních programů podle nového zákona o VŠ, formulace dlouhodobých výzkumných
záměrů, vytváření společných pracovišť s AV ČR, nerovnoměrná velikost a velký počet pracovišť ve
fyzikální sekci aj. Mimo jiné též zdůraznil, že současná struktura pracovišť fakulty se až na malé výjimky
nezměnila od doby před rokem 1989, kdy byla určována i jinými než věcnými důvody. Za nejsložitější
označil situaci ve fyzikální sekci, které je v návrhu věnováno nejvíce pozornosti (náměty na vnitřní
restrukturalizaci KEVF a na sloučení KTF a AÚ, KFK a KFPo, KJF a NC s přiloženými stanovisky
zmíněných pracovišť). Děkanem předložený materiál zahrnuje i restrukturalizační opatření, která jsou již
realizována a též úvahy o budoucích změnách, které zatím uskutečnitelné nejsou.

K předloženým písemným podkladům i ke komentáři děkana fakulty proběhla velmi obsáhlá diskuse,
jíž se zúčastnili i hosté ze zainteresovaných pracovišť. Největší pozornost byla během ní věnována
návrhům týkajícícm se fyzikální sekce. Diskuse ukázala, že nastolená problematika je z hlediska
realizace velmi složitá a naráží na řadu kritických výhrad ze strany pracovišť, jichž se týká. Děkan
fakulty na její závěr poznamenal, že připravené návrhy měly poskytnout členům AS první ucelenou
informaci o nazrálých problémech struktury fakulty, vytypovat problematická místa a stát se výchozím
bodem delšího procesu změn. Vyzval členy AS, aby se nad předloženými náměty zamysleli. Návrhy
nemusí být v budoucnu realizovány přesně tak, jak byly zformulovány a není také nutné bezprostředně
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stanovit závazné termíny jejich realizace, ale vedeni fakulty zůstane v celé záležitosti aktivní a bude i
nadále vyvíjet úsilí, aby se v zájmu dalšího vývoje fakuly dospělo k optimálnímu řešení.

7. Obnovení diskuse o návrhu na předčasné ukončení fukčního období Zaměstnanecké komory

    AS MFF UK:

AS se vrátil k diskusi o návrhu na zkrácení funkčního období ZKAS započaté v červnu 1998 a
motivované snahou posunout začátek funkčního období senátu s novou Zaměstnaneckou komorou na
dřívější termín tak, aby AS s novou ZK mohl s dostatečným předstihem připravit na červen 1998 volbu
kandidáta na děkana MFF UK.  Po přijetí nového zákona o VŠ se však objevil silný argument proti
podstatnějšímu zkrácení funkčního období ZKAS v podobě očekávání, že komplet nových vnitřních
předpisů MFF UK stanovených zákonem vytvoří a projedná na základě svých zkušeností ještě tento senát.
Diskuse se proto soustředila především na optimální volbu termínu ukončení činnosti stávající ZK a volby
nové ZK. Dospěla k závěru vypsat volby do nové ZK v zájmu jejich dobré přípravy již nyní, a to na březen
1998, ale zároveň ponechat otázku ukončení činnosti současné ZK otevřenou do okamžiku, kdy bude
možné spolehlivě odhadnout reálné časové termíny  pro vypracování nového Statutu MFF UK a ostatních
vnitřních předpisů.

8. Vyhlášení voleb do Zaměstnanecké komory AS MFF UK:

Usnesení:  Na základě toho, že mandát stávající Zaměstnanecké komory AS končí dnem 7. května 1998,
vyhlašuje AS MFF UK na dny  17. a 18. března 1999  volby do nové Zaměstnanecké komory AS
pro funkční období 1999 - 2002 a stanoví, že návrhy kandidátů ze zaměstanencké části akademické
obce fakulty pro tyto volby je možné předkládat nejpozději do  2. března 1999.

AS se obrací na pracovníky ze všech pracovišť MFF UK, aby se s dostatečným předstihem
začali zamýšlet nad jmény vhodných kandidátů.

Podrobnosti o organizačním zajištění voleb - složení volební komise, formální náležitosti
podávaných návrhů kandidátů, prezentace jejich volebních záměrů, umístění volebních schránek aj.
- oznámí senát do konce ledna 1999.                                                                   Hlasování:   19 - 0 -
0

9. Různé:

a)  Smlouvy: Tajemník fakulty dr. P. Karas předložil senátu k vyjádření souhlasu a stručně
odůvodnil dva dodatky k dříve uzavřeným smlouvám o pronájmu nebytových prostor fakulty.
Usnesení:  AS vyslovil souhlas s uzavřením dodatku č. 3  ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor v objektu MFF UK Praha 1, Malostranské nám. č. 25 ze dne 28. 12. 1995 mezi
Univerzitou Karlovou a firmou ERUDIO, s.r.o.
Hlasování:  19 - 0 - 0
Usnesení:  AS vyslovil souhlas s uzavřením dodatku č. 2  ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor v objektu MFF UK Praha 1, Malostranské nám. č. 25 ze dne 5. 5. 1997 mezi Univerzitou
Karlovou a RNDr. Jiřím Filipem.                                                                 Hlasování:  19 - 0 - 0

b)  Usnesení:  AS souhlasí s tím, aby děkan fakulty v souladu s §27, odst.6 zákona č.172/90 Sb.
vyhověl žádosti prof. RNDr. Václava Dupače, DrSc. o pokračování v jeho vědecké práci na
fakultě i po ukončení jeho pracovního poměru.                                              Hlasování:  19 - 0 - 0

c)  Usnesení:  AS žádá vedení fakulty, aby uplatnilo svůj vliv v rámci UK k urychlenému vyřešení
situace doktorandů ze zahraničí tak, aby tito doktorandi mohli pokračovat ve studiu za snesitelných
ekonomických podmínek.                                                                                        Hlasování:   19 - 0 - 0

d)  Příští zasedání zasedání AS se bude konat ve středu 13. ledna 1999 od 18.00 hod.

Zápis:  O.Bílek                                                                  Zasedání skončilo ve 23.26 hod.


