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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana 
 

Dne 24. března 2014 
 
Přítomni: M. Gregor, M. Hájek, M. Hollmannová, L. Ježek, P. Jüptner, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík,             
M. Kubát, F. Láb, V. Mistrová, L. Stejskal, P. Soukup, N. Švarcová, T. Trampota, E. Votápková, J. Vykoukal, 
T. Weiss,  
Omluveni: K. Králová, M. Potůček, M. Sošková  
 
Sdělení děkana: 

1) Rozšířené kolegium děkana bylo svoláno především k projednání návrhu rozpočtu a rozdělení 
finančních prostředků na rok 2014.  

2) Informoval o vývoji prodeje domu na Smetanově nábř., vyjádření ke způsobu prodeji vedlejší 
budovy Řízení leteckého provozu soukromému subjektu bylo zasláno ministru dopravy a 
řediteli státního podniku Řízení letového provozu České republiky (ŘLP), AS UK přijal usnesení 
s podporou získání budovy pro FAMU a FSV UK. 
Na základě těchto událostí začalo jednání k získání pro vzdělávací účely a k dlouhodobému 
pronájmu budovu v Rytířské ulici. Prostorovým řešením FSV UK je převzetí budovy 
v Jinonicích (realizováno bude po dokončení stavby prostor pro FHS UK).  

3) Informoval, že FSV UK v příštím roce oslaví 25. výročí jejího založení, požádal, aby instituty 
zasílaly návrhy k oslavám proděkanu Kubátovi (děkanem pověřen jako koordinátor příprav 
oslav).  

4) Dále informoval, o změnách v zaměstnaneckých benefitech – dojde k navýšení hodnoty 
stravenky na 100,- Kč (upraveno v opatření děkana č. 12/2014 „Poskytování příspěvku na 

stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek“) 
a k navýšení příspěvku na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění na 1.500,- Kč 
(upraveno v opatření děkana č. 11/2014 „Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty 

sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu“, od 1. 3. 2014 můžou THP čerpat pro rok 
2014 indispoziční volno v rozsahu dvou dnů a od 3. 3. 2014, pod rámcovou smlouvou T-Mobile 
může každý zaměstnanec na sebe vázat až 10 sim karet (doposud byly 4 sim karty).  

5) Na základě prezentace podal podrobný rozklad návrhu rozpočtu a rozdělení finančních 
prostředků – informoval, že rozpočet oproti roku 2013 vzrostl o 3,2 %, prezentoval srovnání 
vývoje příjmů UK a FSV UK od roku 2005, strukturu finančních prostředků ze vzdělávací 
činnosti a PRVOUK, a ukazatele K (na UK bude zadáno o zaslání klíče k rozdělení prostředků, 
pro FSV UK neprůhledné). Ve specifickém výzkumu roste FSV UK nejvíc ze všech fakult, index 
růstu RIV bodů patří k nejlepším na UK.  
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Informace proděkanů fakulty: 
 doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
1) Informoval, že RUK přešel pod novou šablonu webových stránek, na základě projednání se 

zástupci z RUK bude FSV UK pokračovat ve stávajícím řešení. 
2) Projekt na zazelenění fakultních budov pokračuje v budově Opletalova, v minulém roce byly 

květiny umístěny do budovy Hollar, příští rok se plánuje zazelenění v Jinonicích.  
3) Oddělení pro vnější vztahy ve spolupráci s OZS zvýší svoji účast na zahraničních veletrzích k větší 

propagaci fakulty.  
4) Dále informoval o možnosti profesionálního fotografování zaměstnanců děkanátu (fotografie bude 

umístěna ke kontaktu zaměstnance na webových stránkách FSV UK), fotografování pokračuje na 
IPS UK, v případě zájmu i ostatních institutů FSV UK je nutné kontaktovat proděkana Lába (75% 
nákladů hradí fakulta, 25 % instituty – podmínkou je vyvěšení fotografie).  

 
 PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
1) Informoval, že FSV UK jedná o novém poskytovateli fakultního webu (náhrada za stávající e-

mailové řešení), v pondělí 31. 3. 2014 od 10.30 hod. v místnosti č. 212 se bude konat prezentace e-
mailového řešení se zástupci firmy Microsoft a Google.  

2) Projekt VaVpI podaný na začátku roku 2014 zahrnuje rekonstrukce v CDMS Krystal, financování 
databází elektronických zdrojů, nákup počítačů a dalšího IT zařízení – rozhodnuto o přidělení 
finančních prostředků by mělo být v červnu 2014. Na základě sdělení Mgr. Soškové z  SVI  
upozornil na vzrůstající výdaje za elektronické databáze. 

 
PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
1) Informoval o rozdělení plateb za vzájemnou výuku mezi instituty (české obory). Dopočítal 

dofinancování KJP z institutů FSV UK, a sdělil o úmyslu KJP rozšířit výuku jazyků. Návrh rozdělení 
příspěvku 150 Kč bude rozděleno na 130 Kč pro institut a 20 Kč pro KJP.  

 
Členové rozšířeného kolegia jednohlasně schválili návrh rozpočtu 2014 a jeho předání ke 
konečnému schválení na AS FSV UK. 
 
 
Různé:  
Ing. Hollmannová požádala, aby o změnách v rozpočtu byli informování tajemníci institutů. Dále 
požádala o zajištění podpory na oddělení vědy nebo EO ke zpracování zahraničních projektů, děkan 
sdělil, že je v jednání navýšení pracovního úvazku na oddělení vědy pro zpracování zahraničních 
grantových projektů (T. Renner bude zpracovávat převážně domácí grantové projekty).  
PhDr. Tomáš Weiss, Ph.D. sdělil, že na jednání AS FSV UK bude projednáno návrh zařazení CESES pod 
institut FSV UK. Na základě výzvy AS FSV UK požádal ředitele Hájka a prof. Potůčka o vypracování 
stanoviska ke spojení CESES pod ISS FSV UK.  
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Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: F. Láb 

 


