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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 1  
ze dne 24. dubna 2017 

 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, P. Soukup, N. Švarcová, R. Mácová, T. Gec, V. 
Mistrová, Hájek, Tejkalová, Potůček, M. Gregor, L. Ježek, P. Jüptner, D. Emler, Krejčí, P. Bednařík 
Omluveni:  
 
Program jednání:  
1) Na úvod zasedání rozšířeného kolegia děkana představil doc. Uherka, kandidáta, který 

vyhrál výběrové řízení na pozici ředitele ISS FSV UK.  
2) Dále informoval o novém nastavení rezervací pro využití reprezentačních prostor FSV UK v 

místnosti č. 212. Zasedací místnost č. 212 bude zapůjčována pouze pro celofakultní aktivity 
(ediční komise, habilitační řízení, komise AS FSV UK, VR FSV UK, apod.).  

3) Představil základ konstrukce rozpočtu pro rok 2017, který byl rozeslán jako podklad 
(obsahující návrh rozpočtu Fakulty sociálních věd UK a rozpis prostředků na instituty pro 
rok 2017).  

4) Poděkoval ředitelům institutů FSV UK za aktivity ředitelů a jejich rozhodování v rámci 
investic.  

5) Prezentoval strukturu a konstrukci návrhu rozpočtu pro rok 2017. Informoval o celkovém 
objemu finančních prostředků a o meziročním růstu FSV UK, dále ilustroval srovnání vývoje 
příjmů UK a FSV UK v cenách roku 2005, FSV UK patří mezi silnější fakulty s nastavením 
mzdového systému a výkonového odměňování. 

6) Rozpis prostředků – vzdělávací činnost (VČ) a Progres, navýšení rozpočtu doporučuje 
navýšení počtu studentů na institutech (koeficient „A“ a „B“). V koeficientu „K“ doporučuje 
soustředit se na mobilitu.  

7) Rozpis na instituty FSV UK – ve výstupech se začíná projevovat princip zavedený v roce 2010 
(podpora na vědu), ukázal vývoj rozpisu rozpočtu na instituty 2010 – 2017, poděkoval všem 
za spolupráci.  

8) Letos žádný institut neklesá, došlo k rozpuštění 2 mil. z fakulty, dále informoval, že dojde ke 
změně financování projektu Progresu, kohezní mechanismus nebyl spuštěn, principy 
financování budou dopracovány (předpokládají všechny varianty). Institucionální principy  - 
schválení podle metodiky 14, chceme uplatnit podle metodiky 15 (bude upřesněno po 
zaslání podkladů), AS FSV UK záměr schválil, bude zohledněn výsledek podle metodiky, 
která je pro každý institut FSV UK přínosnější – režie pro fakultu ve výši 1, 3 mil., bude 
dorovnáno pro 3 instituty FSV UK.  

9) Schválené principy financování pro další roky připraví ve spolupráci s proděkankou 
Švarcovou.  

10) Informoval o rozpouštění fondu provozních potřeb, předpokládá, že v létě budeme znát 
finanční podobu projektu na dostavbu Jinonic, naspořené finance předpokládá přesunout do 
zaměstnanců, disponibilně institutům FSV UK (vzniklo jako důsledek nejistoty miliardové 
investice OP VVV). Nebude nařizovat rozdělení finančních prostředků, ale doporučuje 
rozpuštění, ředitel Jüptner navrhl, aby vedení připravilo metodiku. 
Ředitel Hájek – doporučil připravovat průvodní komentář k návrhu rozpočtu, děkan 
s návrhem souhlasí, bude připraveno k návrhu principů. Nesouhlasí rozdělovat koeficient 
stávajícím způsobem, protože příliš posiluje mobilitu. Požádal o doplnění informace 
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k úpravě stipendií (stipendijní fond)  - děkan sdělil, že se jedná o doktorská stipendia (na 
RUK byla zaslán dopis žádost o pomoc – odpověď pana rektora může přeposlat), řešení, 
které přijal je, že financování skončí v létě, stipendia podle zákona musí být vyplácena, prof. 
Potůček se vyjádřil k výši nastavení magisterských a doktorských stipendií – výše  
stipendií by měla být motivující, T. Nigrin sdělil, že na úrovni UK je cena stejná. Možnosti 
výše stipendií bude diskutováno na dalším jednání. Dále bylo debatováno nastavení.  

11) Děkan sdělil, že do návrhu rozpočtu nebyl zařazen přepočet vzájemné výuky, bude součástí 
podkladu pro AS FSV UK. Probíhá příprava smlouvy k přeúčtování za vzájemnou výuku mezi 
FSV UK a FF UK, informoval o návrhu financování, může být dále jednáno.  

12) Děkan poděkoval proděkance Švarcové za přípravu přehledné tabulkové části rozpočtu.  
13) Proděkanka Švarcová doplnila informaci o technické změně v návrhu rozpočtu – položka za 

žezlo ve výši 600 tis. bude přesunuta na fakultu, Cena J. Vavrouška je rozpočtována pod 
oddělení vědy (přesunuta ze stipendijního fondu).  

14) Hlasování o rozpočtu: návrh rozpočtu pro rok 2017 byl přijat - kolegium děkana souhlasí 
s návrhem rozpočtu, hlasování se zdržel ředitel Hájek, nikdo nebyl proti. 

 
Sdělení proděkana Karáska – projekt OP VVV 
 Poděkoval zástupcům institutů FSV UK za spolupráci na přípravě stavební dokumentace. 
 Architekti v dokumentaci zohlední další připomínky (dodatečné požadavky), které vznesli 

zástupci institutů FSV UK na jednáních (velikost kanceláří, apod.). 
Informoval o výsledcích věcného hodnocení projektů ve výzvách č. 015, 016, 017, zveřejněné 

MŠMT. 
 Projekty ve výzvě 016 a 017 nebyly doporučeny, fakulta má 15 dní na podání žádosti o 

přezkum - v případě zájmu rozešle vyjádření hodnotící komise, materiál, který je připraven 
pro tyto výzvy bude využit při vyhlášení jiné výzvy vhodný pro FSV UK. 
Výzva na podporu doktorského studia – celková částka byla snížena, projekt bude realizován 
na univerzitní úrovni. 

 Projekt k přestavbě jinonického areálu nebyl doporučen z důvodu přehodnocení původního 
stanoviska MŠMT o dostatečném doložení vlastnictví pozemků v Jinonicích (nyní 
vyžadováno dodání smlouvy o smlouvě budoucí), vedení fakulty odsouhlasilo podání žádosti 
o přezkum. 
Poděkoval paní kvestorce, rektorovi a kancléři UK, kteří se podíleli na jednání na MŠMT. 

 Na magistrátu probíhají jednání s ředitelem majetkového odboru o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí. Dále se řeší stavební povolení, abychom získali územní rozhodnutí, pro 
které máme připravené podklady. 
Obdrželi jsme dodatečnou lhůtu, bude uzavřena po odeslání žádosti o přezkum. 

 V případě, že by projekt neuspěl (cca v září) budou řešeny další varianty opravy Jinonic. 
Opláštění budovy v Jinonicích bude kofinancováno z prostředků Isprofin. 

 
Různé: 
1) Ředitel Hájek požádal o informaci k návrhu převodníku oborů, který má sloužit k vymezení 

oborů UK – proděkan Bednařík informoval, že návrh souvisí s institucionální akreditací, na 
úrovni RUK se připravují pokyny k přípravě institucionální akreditace. Do 30. června 2017 
musí fakulty shromáždit podklady pro institucionální akreditaci a doplnit je do aplikace v 
SISu.  
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Prof. Potůček požádal o podrobnější podklady ze strany RUK k tvoření nástrojů obecné 
struktury vědních oborů UK. 

2) Ředitel Vykoukal se vyjádřil proti novému systému rezervace místnosti č. 212 – děkan sdělil, 
že kancelář děkana bude sloužit primárně pro schůzky proděkanů,  další jednání, pro které 
doposud půjčoval svou kancelář, budou přesunuta do zasedací místnosti č. 212 
(nasmlouvané pronájmy zrušeny nebudou).  

 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


