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ZÁPIS 
z 92. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 13. února 2002 

 
Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, J. Ka�par, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, O. Odvárko, J. Pe�ička, 

Z. Renc, M. Rotter, P. Simon, J. Veselý, K. Zvára, D. Nedbal, H. Jirásková, 
K. Jelínek, I. Karas,T. Tichý 

Omluveni: P. Kovář, J. Kratochvíl, M. Tichý, J. Foniok, P. Chovanec, P. Olmer  
Hosté:  J. Hric, P. Karas, I. Netuka,  
 
Program zasedání: 
1. Kontrola zápisu z 91. zasedání AS a schválení programu zasedání. 
2. Informace vedení fakulty. 
3. Závěrka hospodaření fakulty za r. 2001. 
4. Různé. 
Zasedání řídil O. Bílek. Úvodem oznámil, �e člen SKAS Roman Fiřt rezignoval ke dni 31. 1. 2002 na 
své členství v AS. Na jeho místo postoupil z řad náhradníků kol. Dalibor Nedbal. 

1. Kontrola zápisu z 91. zasedání AS a schválení programu zasedání. 
Zápis z 91. zasedání i program 92. zasedání  byly bez připomínek schváleny tichým souhlasem.  
Předsedající přitom oznámil, �e z podnětu předsedy SKAS předsednictvo AS odlo�ilo původně 
předpokládané jednání o hodnocení výuky vedlej�ího oboru na březnové zasedání senátu. 
V souladu s čl. 10, odst. 5 Statutu MFF vyhlásilo 16. ledna 2001 předsednictvo senátu volby do 
nové zaměstanecké komory AS MFF na dny 26. a 27. března 2002 a nyní po�ádalo plénum senátu 
o dodatečné schválení tohoto rozhodnutí.  

                                                                                                                             Hlasování: (17 � 0 � 0) 
 

2. Informace vedení fakulty. 
a) Studijní agenda 

- �ádost o reakreditaci a akreditaci fakulty � neformálně se konzultují s tajemníkem Akreditační 
komise doc. V. Vin�em, materiál shledán jako vzorový. 

- Práce na vydání doktorské karolinky spějí ke konci.  
- Vedení fakulty na �ádost kol. Olmera vypracovalo pro AS materiál o vedlej�ích oborech 

studia. 
 
b) Věda a výzkum, zahraniční styky 

- Připravuje se slavnostní promoce předání titulu doctor honoris causa prof. D. Choquetovi 
(21.května t. r.). 

 
c) Mzdová a personální agenda 

- Vedení fakulty připravuje úpravy tarifních platů nejpravděpodobněji k 1. dubnu 2002. 
- Přednesena informace o mzdové situaci podle kategorií pracovníků a podle sekcí v roce 2001 

(průměrný plat 18 946 Kč znamená nárůst o ~2 tis. vůči roku 2000). 
- Meziroční (2000/2001) nárůst průměrného počtu pracovníků je zanedbatelný (3 pracovníci).  
- Připravuje se smlouva s MUDr. Pavlíčkovou (povinná péče o zdraví lidu). 

 
d) Ekonomická agenda 

- Omluva za chybné zaúčtování jedné polo�ky v závěrce hospodaření za rok 2001.  
- Závěrka hospodaření za rok 2001 je připravena k předlo�ení plénu senátu.  
- Ve vedení fakulty probíhá diskuse o konstrukci rozpočtu na tento rok. 

 
e) Provoz a rozvoj 

- Rekonstrukce malostranské budovy probíhá, zatí�ení stavbou je enormní, vyvolává někdy 
napjatěj�í nálady. Arch. Bene� ode�el ze scény.  

- Nová studovna v Troji je vybavena nábytkem, byla uzavřena smlouva o výpůjčce vybavení 
spolku Matfyzák.  
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f) Různé 
- Nové www stránky fakulty jsou předmětem jednání s PSÍK.  
- Vedení rozhodlo o zalo�ení tradice Jarníkovských předná�ek (v�dy před první vědeckou 

radou v novém akademickém roce). 
 
3. Závěrka hospodaření fakulty za r. 2001. 

Tajemník fakulty úvodem zhodnotil hospodářský výsledek fakulty (7750 tis. Kč), platební bilanci 
(vynikající), zahájení rekonstrukce MS, nárůst průměrných platů (o 12%), penzijní připoji�tění, 
FRIM, stipendia PGDS. Rozpočtové úpravy byly provedeny a� koncem roku. Státní dotaci se 
podařilo vyčerpat.  K předlo�ené výroční závěrce hospodaření se potom vyjádřil předseda 
ekonomické komise AS kol. K. Zvára  a  tlumočil spokojenost komise s hospodařením fakulty. 

       Senát jednání uzavřel přijetím následujícího usnesení: 

a) Senát schvaluje opravenou závěrku hospodaření MFF za rok 2001 včetně rozpočtových úprav 
uvedených v tabulkách II a IV. 

                                                                                                                                Hlasování (18 � 0 � 0) 
b) Senát konstatuje, �e rozpočtový přebytek vzniklý dobrým hospodařením umo�ňuje po loňském 

uhrazení ztráty sní�it rozpočtový deficit z minulých let. 
c) Senát oceňuje mimořádné úsilí vedení fakulty, které vedlo k zahájení rekonstrukce budovy na 

Malostranském náměstí. 
d) Senát konstatuje, �e se ujalo vyplácení fakultního příspěvku k penzijnímu připoji�tění 

zaměstnanců, který byl zřízen z iniciativy vedení fakulty k 1. dubnu 2001. 
e) Senát podporuje záměr vedení fakulty v souvislosti s rozpočtem na rok 2002 připravit úpravu 

tarifních platů. 
                                                                                                                                Hlasování (18 � 0 � 0) 
4. Různé 
• Kolega Bílek předlo�il návrh na slo�ení volební komise pro volby do ZKAS na funkční období  
 2002 � 2005: 
 Předseda Doc. RNDr. Jiří Bok, CSc. 

Členové:   Karlov � RNDr. Vojtěch Hanzal, RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., Doc. RNDr. Rů�ena 
Kolářová, CSc. 
Karlín � RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., RNDr. Petr Lachout, CSc., Mgr. Miroslav Zelený, Dr.,  
Jan Foniok,   
Malostranské nám. � Prof. RNDr. Petr �těpánek, DrSc., RNDr. Antonín Říha, CSc.,  
Troja � doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc., doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc., doc. Ing. Petr 
Otčená�ek, CSc., PhDr. Pavlína �ubrtová 

 Senát slo�ení volební komise schválil.                                                          Hlasování (17 � 1 � 0) 
• Na pří�tí schůzi senátu se předpokládá diskuse o výuce vedlej�ího oboru. 
• Březnové zasedání senátu se odkládá z 13. 3. na 20. 3. v důsledku opo�dění příprav podkladů 

pro rozpočet na rok 2002 na úrovni UK. 
 
 
V Praze 6. 3. 2002                                                                                                       Zapsala V. Kohlová       
                                                                                                                                       Ověřil  O. Bílek 


