
Zápis z jednání EK AS FSV UK 6. 11. 2018 
  

Místo a čas: 

Hollar, kancelář tajemníka FSV, 13:30. 

  

Přítomni za EK FSV UK: 

Ondrej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D., PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová, 

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. 

 

Omluveni: 

Ing. Mirka Kortusová, PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 

 

Hosté: 

Mgr. Tomáš Gec, tajemník FSV UK, Bc. Hana Pokorná, DiS., vedoucí ekonomického 

oddělení. 

 

 

1. Rekapitulace obsahu a návaznosti z minulého jednání 2. 10. 2018: 

 

1) Rozpočet 2018: bylo doplněno emailem. 

2) Kontrola čerpání rozpočtu 2017: 

a) 2.1) bylo zasláno pí Pokornou; 

b) 2.2) čerpání Stipendijního fondu: pro rok 2018 bude upřesněno 

nastavení klíčových slov v SIS a dosud účtovaná stipendia se upřesní 

s instituty, věcně příslušný proděkan Krištoufek je hlavním příkazcem 

dané agendy; 

c) 2.3) bylo předáno věcně příslušnému proděkanu Krištoufkovi. 

3) EOD: je třeba oslovit zvláště věcně příslušného proděkana pro rozvoj 

(Karásek) a vedoucího IT oddělení (Kettner), EK se dále domluvila na 

vyhlášení speciálního jednání k tomuto bodu (ve vazbě na ADZ, která bude 

předkládána na začátku roku 2019). 

 

2. Principy rozdělování příspěvků a dotací na FSV pro rok 2019 a následující: 

 

Příprava principů rozpočtu byla projednána na rozšířeném kolegiu děkanky, kde 

ředitelé schválili: 

1) Rozdělení poměru příspěvku na vzdělávací činnost A/K v poměru totožném s 

poměrem, v jakém jsou prostředky na VČ přiděleny FSV z UK.  

2) Simulace rozdělení prostředků bude ve dvou variantách (druhá varianta s 

rozdělením příspěvku K i CESES). 

3) Budou specifikovány Ostatní příjmy zahrnované do vzorečku pro kohezi. 

EK souhlasí s předložením Principů a podkladů k nim dle výsledků jednání 

RKD (4-0-0). 

 

 

 

 



3. Volba předsedy/-kyně EK: 

 

Předsedkyní EK byla zvolena Ing. Monika Hollmanová (4-0-0). 

 

4. Stavba Jinonic: 

 

1) Zahájení stavby je plánováno na 1. 7. 2020, více bude upřesněno na jednání 

RKD 3. 12. 2018. 

2) Probíhá přebírání Jinonického areálu pod správu FSV. 

 

5. PRSP: 

 

1) Nebylo realizované VŘ na nábytek do Jinonic (pravděpodobně bude za 

nedostatečné čerpání prostředků ve výši min. hraničního finančního milníku 

udělena FSV sankce řídícím orgánem). 

2) IT technika soutěžená rektorátem a instalovaná IT oddělením je ve skluzu, 

bude řešena snad již následující týden. 

 

6. Kontrola čerpání rozpočtu 1-9/2018: 

 

EK projednala předložené čerpání prostředků FSV i jednotlivých institutů. 

 

 

 

Zapsal: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., člen EK 

  

Připomínkovali: všichni přítomní 

 


