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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana     

Dne 21. května 2012 

 

Přítomni:  M. Gregor, M. Hájek, M. Hollmannová, L. Ježek, P. Jüptner, T. Karásek, Z. 
Kasáková, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, L. Martin, M. Mašková, V. Mistrová, T. 
Nigrin, M. Potůček, P. Soukup, N. Švarcová, T. Trampota, E. Votápková 

Omluveni: I. Prázová, J. Vykoukal 

 

Sdělení děkana: 

1) Rozšířené kolegium děkana bylo svoláno především k projednání návrhu rozpočtu a 
rozdělení finančních prostředků na rok 2012, dalšími body jednání je PRVOUK - 
příprava přihlášky a  financování, které je součástí rozpočtu fakulty a výsledky šetření 
při vykazování mobility výjezdů studentů za rok 2011.  

2) Poděkoval AS FSV UK za přeložení termínu zasedání, čímž vznikl dostatečný prostor 
projednat rozpočet ve dvou krocích a to jak na rozšířeném kolegiu (kontrola přepočtu 
na institutech), tak následně na AS FSV UK, tím může být rozpočet v co nejkratší 
době projednán a schválen, dále podal podrobný rozklad k návrhu rozpočtu a rozdělení 
finančních prostředků (materiály k návrhu rozpočtu byl přítomným zaslán v časovém 
předstihu). Členové rozšířeného kolegia schválili předat návrh rozpočtu ke konečnému 
schválení na AS FSV UK. 

3) Informoval o růstu na grantových projektech. 
4) PRVOUK – na AS FSV UK budou projednány principy financování a prostředky, na 

které má fakulta výhled, které získá na základě podané přihlášky, v této chvíli jsme 
v přípravné fázy přihlášky, rozdělení finančních prostředků PRVOUKu bude teprve 
projednáno dle podkladové dokumentace, diskuze k návrhu systému rozdělování  
finančních prostředků podle RIVe bodů.  

5) Poděkoval ředitelům za úsporu finančních prostředků na institutech za rok 2011. 
6) Informoval o šetření chybného vykazování mobility výjezdů studentů za rok 2011 

(fakulta vykázala nulovou mobilitu) a upřesnil v této souvislosti přijatá opatření, 
členům kolegia byl odeslán e-mail s protokolem z jednání. V současnosti jsou data 
zaevidována. Za vykazování mobility bude od nynějška ručit tajemník FSV UK a dále 
se pracuje na variantě, že databáze Student pro vykazování mobility bude zpřístupněna 
na místo vedoucí studijního oddělení, vedoucímu OZS.  Paní Stará byla seznámena 
s postihem (úhrada škody do výše jednoho a půl násobku výše mzdy) a na pozici 
vedoucí studijního oddělení bylo vypsáno výběrové řízení. Závěry řešení budou 
předneseny na AS FSV UK 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 


