
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 02/2007 
ze dne 5.4.2007 (16.00-17.50) 

 
Přítomní (bez titulů): Baumruk, Biederman, Brechler, Drozd, Englich, Hála,Hořejší, 
                                   Chmelík,Kužel, Matyska, Sechovský, Stulíková, Wolf 
          
PROGRAM 
 
1. Rozpočet SF na rok 2007 

- rozpočet UK na rok 2007 byl schválen senátem univerzity 30.3.07 
- proděkan seznámil KSF s předpokládanými příjmy a výdaji SF a také s návrhem 
rozpočtu pracovišť SF v  návrhu rozpočtu MFF  
- KSF přijalo tento návrh 
- návrh  předpokládá účetní rozdělení disponibilních prostředků systémem  60% podle 
   předchozího rozpočtu, 40 % podle výkonů ….. = příjem 2007 
- z prostředků příjem 2007 se čerpají mzdové a provozní prostředky pracoviště, část 
   odvodů SF centru (daň z celkových vyplacených mezd, včetně mezd z grantů  
   a center a daň z prostoru) úměrně celkovým vyplaceným mzdám na pracovišti  
   a prostoru  obývanému pracovištěm 
- režijní prostředky z grantů a center zůstávají k dispozici vedoucím pracovišť jako 
   příjem do provozních prostředků pracoviště 
- tyto režijní prostředky převedou řešitelé grantů a vedoucí center (případně vedoucí 
      pracovišť¨) na příslušný  účet 1xx-01/PROVOZ, čímž se vyrovná bilance provozních 
      prostředků pracoviště 
- za těchto podmínek lze po dosazení celkových režijních prostředků z grantů a 
    center na pracovišti a mezd, jež budou z grantů a center na pracovišti vyplaceny,  
    vypočítat mzdový strop = maximální výše mzdových prostředků, kterou lze v rámci 
     tohoto rozpočtu pracovišti přidělit 
- vedoucí pracoviště sám určí výši (limit) mzdových prostředků pro své pracoviště; rozdíl 
     mezi mzdovým stropem a tímto limitem bude použit na provozní prostředky 
     pracoviště 
- po schválení rozpočtu MFF senátem fakulty připraví proděkan rozpis rozpočtovaných 
    prostředků na mzdy, pojištění ke mzdám a rozpis provozních prostředků (včetně  
    prostředků  do FKSP) pro jednotlivá pracoviště SF v souladu s přijatým návrhem 
- do rozpisu budou započítány úspory pracovišť za rok 2006 a záporné položky 
   odpovídající přečerpaným prostředkům na účtech grantů a center 
- rozdíl mezi daní z mezd účtovaných při nastavení rozpočtu a daní ze skutečných  
    vyplacených celkových mezd v rámci pracoviště za celý rok bude v rámci „vyrovnání 
   daní“ převeden jako přeplatek/nedoplatek daně ze mzdy do rozpočtu v následujícím 
    roce 
- do výpočtu pro rozpočty na další léta bude postupně zaváděno hodnocení vědeckých 
    výstupů pracovišť vycházející z metodiky Rady vlády pro vědu a výzkum   
- proto se komise pro rozpočet soustředí na tento aspekt (proděkan předloží k diskuzi 
    hodnocení vědeckých výstupů pracovišť SF za rok 2006) a do poloviny června bude  
   o výsledcích své práce informovat KSF 
- vzhledem ke struktuře zdrojů mezd (u učitelů typicky 40% tarifu ze sekce a zbytek mzdy 
  z VZ nebo ostatních zdrojů) je odvod sekci z ušetřených mezd ůčitelů pobývajících 



  dlouhodobě v zahraničí (mimo sabatical) stanoven na 40% z tarifní mzdy. Obdobný 
  odvod (≤ 40%, konečnou částku určí proděkan) bude účtován i za neučitele, jehož mzda 
  byla před odjezdem na zahraniční pobyt hrazena alespoň částečně z prostředků 
  přidělených ze sekce. Odvody platí pracoviště z prostředků přídělených ze sekce. 

  
2. Projekty FRVŠ, GAUK, GAČR a GAAV 

Projekty FRVŠ – deadline na podání přihlášek 16.4. 
- v kategorii A (kvóta na MFF maximálně 5 projektů) se připravují přihlášky – 1 na KFM, 
2 na KVOF a 1 na KG 
- pokud ze SM a SI nevyužijí možnost podat 2 přihlášky (rozhodnutí padne na schůzi KD 
11.4.), mohou být podány všechny 4 přihlášky ze SF 
- v opačném případě KG podá přihlášku až v příštím roce 
- projekty GAUK - výsledky soutěže budou vyhlášeny v nejbližších dnech    
- projekty GAČR – případné doplatky investic si budou hradit příslušná pracoviště sama 
prostřednictvím FRIM    
- projekty GAAV – proděkan znovu upozornil na možnost simultánního podávání stejných 
projektů do soutěží GAČR a GAUK s tím, že v případě úspěchu u obou agentur se 
uchazeč grantu u GAAV vzdá 
Výpis z vyhlášení:  
“V návrhu projektu musí být uvedeno, že nedojde k jeho duplicitnímu financování ze 
státního rozpočtu, tj., že navrhovatel nebude souběžně řešit projekt se stejnou věcnou 
náplní. Pokud navrhovatel současně podává obdobný návrh k jiné grantové agentuře 
v ČR, musí tuto skutečnost uvést a v případě úspěchu v obou veřejných soutěžích může 
přijmout podporu pouze od jednoho z poskytovatelů.“ 
Režie: 
“Částka plánovaná na doplňkové (režijní) náklady nesmí přesáhnout 15 % z celkových 
věcných nákladů požadovaných na účelovou podporu projektu.“ 
-  Deadline na GAAV je 23.4. v 16 hodin 
-  na MFF o týden dříve 
 

3. Výběrová řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť a akademických pracovníků 
V jarním kole budou vypsána výběrová řízení na obsazení následujících míst v SF: 
- ředitel AÚ UK s nástupem od 1.8.2007 
- ředitel FÚ UK s nástupem od 1.1.2008 
- ředitel ÚTF s nástupem od 1.7.2007 
- vedoucí KFPP od 1.11.2007 
- docent a profesor v FÚ UK s nástupem od 1.7.2007 
- docent na KFPP s nástupem od 1.7.2007 
- odborný asistent na KFM s nástupem od 1.7.2007 
- docent  na KFNT s nástupem od 1.7.2007 
-     mladý odborný asistent 
 

4. Různé 
 
 

 
Zapsal: V.S. 
       Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
            proděkan pro fyziku  

 


