
Zápis z jednání EK AS FSV UK 2. 10. 2018 
 
Místo a čas: 
Hollar, kancelář tajemníka FSV, 13:30. 
 
Přítomni za EK FSV UK: 
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 
 
Omluveni: 
Ondrej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.; PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová; 
Ing. Mirka Kortusová 
 
Hosté: 
Mgr. Tomáš Gec, tajemník FSV UK. 
 
 
Komise se sešla v počtu dvou členů, tj. neusnášení-schopná, a proto jednala pouze 
neformálně. Volba předsedy komise (rezignoval) byla ze stejného důvodu odložena na příští 
jednání. 
 
 

1) Kontrola čerpání rozpočtu 2018: 

• v dokumentu "celkové čerpání rozpočtu.xlsx" chybí rozpad čerpání na instituty 
k 31. 8. 2018. Tajemník FSV UK slíbil dodání informace členům komise emailem. 

 
2) Přehled celkového čerpání rozpočtu za rok 2017: 

• v tabulce čerpání jsou jenom vybrané části rozpočtu. Bylo by lepší, kdyby vše 
bylo ve stejné struktuře. Celofakultní aktivity v rozpočtu se nerovnají 
celofakultním aktivitám v čerpání rozpočtu. V rozpočtu je 41 mil. (náklady - 
výnosy (tj. třída účtů 5 + 7 - 6) v čerpání rozpočtu je rozpočet 32 mil. (náklady-
výnosy). Tajemník FSV UK slíbil ověření a dodání informace členům komise 
emailem. 

• problematická byla v roce 2017 evidence stipendií, nejspíše je to tím, že se 
postupně přecházelo na elektronické zadávání v SIS, takže jsou některé položky 
přečerpané a některé nedočerpané. Asi bychom měli vědět ze SIS, jak to je s 
čerpáním na jednotlivých institutech. 

• pro příští rozpočet navrhujeme upřesnění stipendií ve formátu: 
 
 
 
 
 
 
  

Tajemník dodá věcně příslušnému proděkanovi doc. Krištoufkovi aktuální 
přehled čerpání tak, aby se mohl vyjádřit k tomuto návrhu. 
 

z toho účelová stipendia na podporu výuky doktorandy 1 000 000 
na výuku + 500 tis. na mobilitu doktorandů - každý institut 1/5  čl. 9 SZŘ UK 1 500 000,00 

z toho účelová stipendia ostatní vč. PVS a publikační aktivita - každý 
institut 1/5 čl. 9 SZŘ UK 600 000,00 

z toho účast studentů na odb. aktivitách s mezinárodním ohlasem - 
nevíme, zda každý institut 1/5   200 000,00 



3) Informace ohledně stavu elektronického oběhu dokumentů (EOD): 

• u projektu EOD v rozsahu popsaném v ADZ zatím probíhajíc pouze přípravné 
práce (nasazení výkonných firewallů, testování vhodné formy vzdáleného 
přístupu atp.). a IT oddělení momentálně rozbíhá elektronickou spisovou 
službu, které je prvním krokem v realizaci EOD. 
 

4) Principy rozpočtu 2019: 

• přítomní diskutovali zaležitost připravy principů rozpočtu pro rok 2019 s tím, že 
pan tajemník představil problematiku a přítomní se shodli, že pro další jednání 
připraví děkanát dvě modelové varianty: 1) podle parametrů RUK (A 75 % 
(studující váženě za poslední 3 roky) + K 25 %) a 2) modifikované RUK podle 
současné praxe FSV (A (75 % studující v daném roce) + K 25 % (RUK)). 

• následně tajemník upřesnil, že pro RKD, které bude jednání EK AS předcházet, 
bude připravovat pouze variantu podle parametrů RUK (A 75 % (studující 
váženě za poslední 3 roky) + K 25 %) a současně dotaz, zda si RKD přeje připravit 
i variantu 2) modifikované RUK podle současné praxe FSV (A 75 % (studující v 
daném roce) + K 25 % (RUK)). Podklady pro RKD dostane k dispozici i EK AS. 

 
 
Zapsal: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., člen EK 
 
Připomínkovali: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., člen EK; Mgr. Tomáš Gec, tajemník FSV UK 


