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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 2 
ze dne 9. května 2016 

 
Přítomni: L. Doleželová, D. Emler, T. Gec, M. Gregor, M. Hájek, L. Ježek, P. Jüptner, T. Karásek, Z. 
Kasáková, J. Končelík, M. Klejnová, M. Kubát, F. Láb, R. Mácová, V. Mistrová, M. Potůček, P. 
Soukup, L. Stejskal, N. Švarcová, A. Tejkalová 
 
Sdělení děkana: 
1)  Na úvod zasedání rozšířeného kolegia děkana požádal tajemnici fakulty Lenku Doleželovou, 

aby představila nové vedoucí oddělení děkanátu. Představila vedoucí ekonomického 
oddělení Bc. Hanu Pokornou a požádala, aby v ekonomických záležitostech byla 
kontaktována přímo vedoucí ekonomického oddělení. Dále představila vedoucí oddělení 
zahraničních styků Mgr. Ninu Bílovskou a informovala, že vedoucím osobního oddělení s 
právním vzděláním je Mgr. Jaroslav Brandejs, kterého zároveň omluvila z přítomnosti na 
jednání. 

 
2)  Návrh rozpočtu Fakulty sociálních věd UK a rozpis prostředků na instituty pro rok 

2016 byl rozeslán e-mailem jako podklad pro dnešní zasedání. 
2a)  Poděkoval proděkance Švarcové a tajemnici za přípravu technického řešení rozpočtu pro 

rok 2016. 
2b) Představil základ konstrukce rozpočtu pro rok 2016, kde bylo letos uplatněno nové pravidlo 

kohezní nápravy případného meziročního poklesu rozpisu každého institutu o více než 5 %. 
Zde připomněl, že koheze je v souladu se závěry pracovní skupiny uplatněna pouze na 
prostředky ze vzdělávací činnosti. Předeslal, že součástí jednání bude informace o projektu 
revitalizace Jinonic a Hollaru s proděkanem Karáskem a doplnil, že pro rok 2016 jsou 
plánované a rozpočtované náklady na projekty OP VVV v souhrnné výši 8,2 mil. Kč. Dále 
avizoval, že jako závěrečný bod bude zařazena informace proděkanky Kasákové k zahraniční 
spolupráci. 

2c)  Prezentoval strukturu a konstrukci návrhu rozpočtu pro rok 2016. Informoval o celkovém 
objemu finančních prostředků a o meziročním růstu FSV UK ve výši 3,2 %. Konstatoval, že 
FSV má na UK třetí nejvyšší relativní růst rozpisu VČ+PRVOUK (po FaF a PřF) a třetí nejvyšší 
absolutní růst rozpisu VČ+P (o 8,4 milionu Kč) po PřF a MFF. 
Fakulta sociálních věd v meziročním srovnání roste ve vzdělávací činnosti o 3 miliony Kč a v 
institucionální podpoře vědy o 5,2 milionu Kč. Předpokládá se debata o rozpisu rozpočtu na 
podporu vědy. Dále informoval o rozpisu prostředků ve vzdělávací činnosti a PRVOUK, kde 
došlo k úpravám na základě jednání pracovní skupiny. 
Představil příjmy FSV UK (rozpis na instituty) a srovnal aktuální souhrnné výše i růstu 
rozpočtených prostředků institut od roku 2016, pro rok 2016 na instituty roste o 1,8 mil. Kč. 
Rozpočet FSV se poprvé sestává ze tří částí: 

A.   z prostředků institutů, 
B.   z prostředků děkanátu (přistupujeme k děkanátu jako k institutům)a 
C.    z prostředků vyčleněných na celofakultní aktivity. 

  Změna principů financování navržená a přijatá na pracovní skupině v počátku podzimu 
přinesla úpravy v rozpisu ukazatele „K“, který je rozpočítán podle nové metodiky s 
převzetím vzájemného poměru jeho složek z rozpisu rozpočtu UK na FSV UK. 

·    
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Nově vytvořen kohezní mechanismus, který v případě hlubšího propadu dorovnává rozpis VČ 
na instituty na 95% předchozího roku. 

·     Podpora vědy rozpočítána v souladu s novou příslušností SBP k IPS. 
·     Dále informoval o nákladech děkanátu a definice nákladů na celofakultní aktivity, kde jsou 

největší položkou pro rok 2016 plánované náklady na projekty OP VVV. 
Nastavení koheze je v souladu se závěry pracovní skupiny a je uplatněna pouze na 
prostředky ze vzdělávací činnosti. Důvodem je skutečnost, že napravuje výkyv způsobený 
změnou metodiky právě u VČ.   

2d) Ředitel Gregor vznesl dotaz na předpokládanou úspěšnost a pravděpodobnost navrácení 
finančních prostředků ze zmiňovaného projektu na rekonstrukci a dobudování Jinonic, 
proděkan Karásek sdělil, že v případě úspěšnosti projektové žádosti se počítá s vrácením 
všech investovaných finančních prostředků. Předpoklad úspěšnosti nelze relevantně 
posoudit, ale měla by ji zvyšovat provázanosti s celouniverzitním projektem ESF.  Aby mohla 
být projektová žádost ve výzvě ERDF podána, je třeba mít připravenu projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení.  
Ředitel Gregor navrhl financovat přípravu projektu půjčkou z vnitřních zdrojů fakulty. 
Proděkan Karásek upozornil, že je třeba také počítat s kofinancováním úspěšných projektů 
ve výši 5%. Do projektů budou primárně uplatňovány výdaje, které by fakulta stejně 
realizovala, stejně jako u projektu VaVpI. Otázka rozpočtového financování přípravy 
infrastrukturních projektů do OP VVV a dalších podnětů bude rozhodnuta po vyhodnocení 
rizik a zvážení priorit na jednání rozšířeného kolegia děkana, které bude svoláno cca za 3 
týdny. 
Ředitel Hájek vznesl připomínku k financování celofakultních aktivit, navrhl vytvořit 
standard, který by byl hrazen z celkových aktivit. Proděkanka Švarcová sdělila, že doposud 
nebylo upraveno žádným pravidlem, proto byl nastaven tento mechanismus, případné další 
návrhy nastavení mohou být jednány v rámci pracovní skupiny. Ředitel Hájek konstatoval, že 
se vedení ISS neztotožňuje s nastavením filosofie rozdělení rozpočtu na instituty FSV UK s 
výslovným nesouhlasem u metodiky rozdělení koeficientu K (váha mobilit). Děkan 
připomněl, že toto nastavení navrhl právě ředitel Hájek a bylo diskutováno a přijato 
pracovní skupinou již na podzim 2016. 
Na zasedání Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy budou 
předloženy dvě varianty rozpočtu Fakulty sociálních věd UK a rozpisu prostředků na 
instituty pro rok 2016.  Varianta, která počítá s půjčkou na financování koheze a varianta, 
která počítá s půjčkou na financování investičních projektů. Členové rozšířeného kolegia 
jednohlasně s návrhem souhlasí. 
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Sdělení PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky pro zahraniční styky 

• Informovala o zahájení hlubší debaty k mobilitám. 
• Informovala o problematické spolupráci s některými garanty cizojazyčných 

programů a OZS vztahující se k přijímacímu řízení. Požádala o nápravu v této 
věci. 

• Sdělila, aby žádosti o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 
kvalifikace a částí studia (nostrifikace) byly zpracovávány prvotně přes 
zahraniční oddělení FSV UK. 
 
 

Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

 


