
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 02/2006 
ze dne 2.3.2006 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Hosté: děkan – prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
            proděkan prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
 
 
PROGRAM 
 

1. Zprávy z vedení MFF a AS  
- jmenování nového proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky, jmenován byl 

prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., potvrzen AS MFF jako nový člen Vědecké rady 
MFF  

- Směrnice děkana č.1/2006  
o doplňkových (režijních) nákladech, odpisech a povinných zákonných odvodech 

- byly podány 2 návrhy na VZ, změna – prof. J. Horáček odstoupil z vedení VZ, věnuje 
se vedení financovaného VC, zodpovědní řešitelé nově podaných VZ  
jsou  prof. J. Bičák a doc. R. Leitner  

- přihlášky RP na rok 2006 byly kladně hodnoceny - projekty budou financovány 
- na výzvu z MŠMT se podává ještě jeden dodatečný projekt (prof. Tichý, 

      doc. Svoboda)  
- 20.2.2006 – úspěšně proběhly obhajoby FRVŠ  
- příprava příkladů k přijímacím zkouškám 

- zajišťují prof. E. Svoboda (KDF) a Dr. R. Král (KFK) /za doc. Šímu/ 
 -     kabinet pro výuku jazyků požádal o přidělení prostoru (sborovna) 
 -    spolupráce s řešiteli projektu Career market – příprava profilů kateder 

  
2. Výběrová řízení (VŘ) na místa vedoucích pracovišť AV1-4, VP akademický, 

MOA  
- v polovině dubna bude podán inzerát s vypsanými VŘ  
- návrhy na (VŘ)  na AV1-4, VP akademický je třeba předat na sekretariát KFES  
      do 24.3.2006 
- pravidla jsou stejná jako na podzim 2005 
- vedoucí pracovišť – perspektiva na ≥ 4 roky 

- kandidát by měl podat návrh koncepce rozvoje pracoviště s výhledem minimálně  
        na 1 funkční období 
- kandidáti na pozici MOA připraví nejen životopis, ale také vizi svého působení 
- pracoviště, na která se budou hlásit, předloží: 

                - rozbor potřebnosti obsazení místa případným MOA 
                - rozbor efektivnosti využití programu MOA v předchozích letech 

- MOA v 1. roce nebude platit děkan, ale sekční proděkani 
 
3. Fond mobility 
- fond je třeba využívat, např. na  KFES bylo z fondu hrazeno finanční ohodnocení   
      prof. de Boera 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer01.htm


4. Veřejné soutěže  GA  
- vyhlášení veřejné soutěže GAČR 
- je možné předkládat projekty GAČR až na 5 let 
- obě instituce komunikují mezi sebou a dohodnou se, zvýší se tak  šance na přijetí 

návrhů 
- osobní náklady plánovat ve skladbě .... mzdy + 37% (35% + 2% FKSP) 

zákon umožňuje výši soc. fondu do 2% 
- režie (20% z celk. NIV) 
- INV (doba trvání standardního grantového projektu může být jeden až pět let, 

přičemž začátek řešení je stanoven ve vyhlášení veřejné soutěže) 
- investice – doplácení z volných prostředků 
- všichni přispějí z režií 
- fond na investice – příspěvky oddělení 
- odměny z GaČR – ne  více než 80 000 Kč za rok na osobu 
- vyhlášení veřejné soutěže GAAV 
- projekty GAAV – maximální režie dle předpisů GAAV 
- lze podat totožné návrhy  do GaČR a i do GAAV 
 
5. OP RLZ (doc. Dvořák) 
- zkvalitnění vzdělávání – JPD3 
- vzdělávání učitelů 
 
6. Přednášky expertů  
- Dr. Klein ( FZ Jülich) – má zájem přednášet bez požadavku na finanční ohodnocení 
- Dr. Schweizer  (GEN Grenoble), host KFES 
- v obou případech série 5 přednášek (http://physics.mff.cuni.cz/prednasky/) 
 
7. Multilicence  
-     doc. P. Harmanec podal návrh na  hromadné pořízení antiv. programů 
- je třeba vyjádření ostatních vedoucích 
- požaduje vyjádření většiny, možnost velké slevy 
- zaslání stanoviska k hromadnému  nákupu software  
- společné placení různých akcí z rozpočtu sekce ⇒ zvýšený odvod režie  
      z pracovišť na sekci  
- záležitost bude dořešena na příští schůzi na základě názorů pracovišť vyjádřených  

v  e-mailech, jež byly zaslány prof. Sechovskému a vedoucím oddělení  
 
8. Rozpočet 2006 
- po 13.3.2006 proběhnou individuální schůzky – granty 
- a) Rozpočet MFF  

  - rozpočet centra 
  (daň z ∑ vyplacených mezd + daň z ∑ využívaného prostoru) sekce → centrum  
     ∑ vyplacených mezd 05 ~ 100 MKč    .....  daň ~ 60 MKč 
     ∑ využívaného prostoru ~ 11 000 m2   .....  daň ~ 11 MKč   (1 kKč/ m2) 

- každá sekce zaplatí centru za prostory  - 1m2 ročně za 1000 Kč 
- rozpočet centra ≈ 140 mil 

b) Rozpočet SF (+ informace v zápisech z předchozí schůze KSF) 
- hodnocení pracovišť SF ⇒ výkony  
- započítávání publikací viz zápis z 1. podzimní schůze (2005) KSF  
- požadované korekce je třeba doložit publikacemi ve formátu PDF 



- rozbor užívaného prostoru …. výkon vs. prostor ………(cena 1 m2 = 1kKč)  
⇒ provozní prostředky pracovišť 

- rozbor vyplácených mezd …  výkon vs. mzdy 
- režijní prostředky – hospodaření na katedře  

– vedoucí pracoviště má právo stáhnout všechny režijní prostředky z grantů  
         a center do provozního rozpočtu pracoviště 

režie ve prospěch sekce – viz zápis z minulé schůze 
⇒ provozní prostředky pracovišť 

 
9. Různé 
- diskuse o způsobech administrace výpočetního klastru na KCHFO  - problematice 

bude věnován seminář,  který se bude konat v březnu nebo dubnu 2006 
- diskuse o návrhu na vytvoření „otevřené laboratoře pro středoškoláky“ v rámci RP 

v dalším období 
 

       
 

Zapsala: Mgr. K. Mikšová 
       Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
            proděkan pro fyziku  

 


