
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 03/2006 
ze dne 4.5.2006 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Hosté: děkan – prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
     
PROGRAM 
       
1. Rozpočet MFF 2006  
 
Děkan a proděkan SF informovali přítomné o zásadách rozpočtu MFF zavedených od roku 2006 a 
důsledcích pro financování SF:  
- rozpočet na rok 2006 byl vytvořen zcela novým způsobem 
- všechny příjmy fakulty zpočátku alokovány na sekce 
- financování provozu děkanátu (centra) – SF, SI a SM převádějí centru daň ve výši 
   předpokládaných nákladů centra (135317 kKč). Na ni se sekce skládají  
    - poplatkem za prostor - 1 kKč/m2/rok z prostoru zaujímaného centry  
      (15643 tis. m2; z toho SF . 11284 tis. m2) 
   - daní úměrnou veškerým mzdám vyplacených na sekcích (odhad na základě 2005, na konci roku 
      bude provedeno daňové „vyrovnání“ na základě mezd skutečně vyplacených v roce 2006)   
  
        
2. Finanční záležitosti SF; důsledky nových zásad tvorby rozpočtu MFF pro financování SF 

Proděkan SF konstatoval, že  budoucí rozpočty sekce by se měly odvíjet od systému nastaveného 
rozpočtem MFF. KSF pověřuje přípravou zásad pro rok 2007 komisi ve složení: (bez titulů podle 
abecedy): Baumruk, Dolejší, Hála, Horáček, Stulíková, Šafránková a proděkan pro fyziku, který je 
zároveň svolavatelem. Komise přijde s návrhem na KSF během podzimu 2006. 
 
SF  je v roce 2006 zatím v černých číslech. Proděkan SF bude udržovat určitou rezervu pro krytí 
„mandatorních výdajú“ (MOA, příspěvky na FRVŠ a jiné přísliby) a na „daňové vyrovnání“.  
 
V říjnu provede proděkan SF doúčtování odvodů. V případě dostatku prostředků z jiných zdrojů 
(např. RP) navýší rozpočty některých kateder na základě výkonových kriterií.   
 
MOA 
- noví MOA vzešlí z výběrových řízení budou placeni z rozpočtu sekce 
- proděkan navýší rozpočet pracoviště s novým MOA o příslušné mzdové prostředky a pojištění. 
 
SF disponuje určitými investičními prostředky, které proděkan vymění pracovištím na požádání (co 
nejdříve) za odpovídající provozní prostředky.  
 
ENERGIE 
Výdaje MFF za energii za rok 2005 byly 19,5 MKč. Na rok  2006 bylo rozpočtováno (vzhledem 
k zvýšení cen) 23 MKč – tato hranice nesmí být překročena – jinak budeme na energii dále 
doplácet. Proděkan SF vyzval vedoucí pracovišť, aby se na svých pracovištích snažili snížit 



spotřebu elektrické energie (výměnou starých spotřebičů za nove s nižší energetickou náročností – 
ledničky, monitory, redukce neúčinných topidel). 

 

3. Výběrová řízení – DEADLINE 17.5. 

 

4. Zprávy z KD 
- jmenován nový proděkan pro koncepci studia – prof. L. Skála 
- akreditace 4letého DS studia 
      - možnost akreditace 4letého studia, budou pobírána stipendia po 4 roky 
      - nový proděkan musí v co nejkratší době připravit akreditaci 4letého studia 
      - rozšíření počtu oborů 
      - nový obor – Fyzika a technologie nanosystémů 
       
 
5.   VZ, granty (GAČR, GAAV, GAUK, FRVŠ) 

     - FVVP – fond (5%) – možno převést v rámci VZ do dalšího roku  na stejné účely 
     - stejné podmínky platí i pro GAČR  
     - nové VZ jsou hodnoceny komisí při MŠMT; nová kritéria posuzování 
     - byly uděleny granty GAUK  

      
      FRVŠ – nové kolo  

Kvóta v kategorii A - 5 přihlášek; 4 jsou FS 
Deadline do 15.5.2006 
 
 

6. Různé 
 
Byla diskutována výše finanční podpory SF ve prospěch ČFS. Sekce (fakulta) uzavřes ČFS o 
kolektivním členství s příspěvkm 80 kKč za rok 2006. Pracovistě přispěějí na účet SF dle 
vlastního uvážení. 

 
   Cestovní příkazy – nový formulář, v dohledné době bude podáván po webu v rámci SIS 

 

 

       
 

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

 
 
 
 
 


