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Zápis z jednání kolegia děkana č. 2 
ze dne 11. ledna 2016 

 
 

Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová, T. Weiss 
Omluveni: 
 
Sdělení děkana: 
1) V úterý 12. 1. 2016 zasedá Akademický senát FSV UK. 
2) Dnes se koná rozšířené kolegium rektora UK. 
3) V pátek 15. 1. 2016 se koná ples Univerzity Karlovy. 
4) Rozšířené kolegium děkana bude jednat 1. 2. 2016 od 10.30 hod. v místnosti č. 212. 
5) Na základě doporučení vnitřního auditu byla na úřední desku vyvěšena anonymizovaná verze 

„Zprávy z mimořádného interního auditu“, ředitelům institutů FSV UK byla zaslána anonymizovaná 
verze, neanonymizované znění je všem zaměstnancům FSV UK k dispozici k nahlédnutí u asistentky 
děkana Kláry Novosadové. 

 
Informace proděkanů fakulty: 
 
6) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
6a) Technologickým skautem za FSV UK byl ustaven Mgr. Tomáš Renner. 
6b) Navrhl nastavit pravidla pro využívání právních služeb, kolegium děkana navrhlo zpracovat přehled 

právních služeb zadaných fakultou v roce 2015 a poté zvážit případné zavedení paušálních služeb. 
6c) Databáze Sage – projednána úhrada z prostředků režie PRVOUK. 
6d) Principy rozdělení plateb za databáze elektronických zdrojů mezi instituty od roku 2016 – návrh 

spoluúčasti institutů FSV UK bude předložen k projednání rozšířenému kolegiu děkana. 
6e) Informoval o plánovaných výdajích na přípravu projektů do OP VVV – studie proveditelnosti na 

využití jinonického areálu a na administraci výběrového řízení (nadlimitní zakázka) na uzavření 
rámcové smlouvy se zpracovateli projektů – připravena smlouva s advokátní kanceláří, na základě 
výběrového řízení bude možné vybírat konkrétní zpracovatele projektů formou mini-tendrů 
(replikuje postup zvolený oddělením projektové podpory RUK), tím by došlo i ke zjednodušení 
administrace projektu. Kolegium děkana návrh využití těchto výdajů odsouhlasilo. 

 
7) Filip Láb – proděkan pro vnější vztahy 
7a) Vznesl dotaz na výši finančních prostředků určených na veletrhy pro rok 2016 – kolegium děkana 

odsouhlasilo rozpočtovat pro rok 2016 stejnou výši finančních prostředků jako v roce 2015, děkan 
navrhl udržet financování po dobu 5 let, do března budou připraveny výstupy a výsledky hodnocení 
účasti na veletrzích. 

7b) Informoval o fakultní inzerci na jobs.cz. 
7c) V pátek Česká televize natáčela klip k fakultnímu oblečení a skútrům. Diskutován objem prostředků, 

které by bylo nezbytné vynaložit na srovnatelnou publicitu formou inzerce. 
7d) Včera vyšel článek na IDNES na téma predátorské časopisy. Dále vyšly další články na E15. 
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8) Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. – předseda AS FSV UK 
8a)  V úterý 12. 2. 2016 zasedá Akademický senát FSV UK. 
8b) Zúčastnil se na RUK jednání k návrhu struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017. 
 
9) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
9a)  Na RUK se konala schůzka k vymáhání pohledávek spojených s poplatky za studium.  
9b) Informoval, že bude vydáno opatření děkana „Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního 

vzdělávání na FSV UK“. 
9c)  Na RUK bude odesláno vyjádření k dopisu rektora UK – důvod nevyvěšených prací v rámci kontroly 

plnění úkolů vyplývajících z Opatření rektora 6/2010. 
 
10) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

10a) Na schůzce k Fondu mobility ke konkrétnímu případu byl s Ekonomickým oddělením dojednán 
systém čerpání a zpětná kontrola ze strany OZS. 

10b) Dny UK ve Švýcarsku – na instituty FSV UK bude zaslán požadavek, v jakých oblastech budou 
chtít navázat spolupráci. 

10c) Agenda zahraničních pracovních cest byla předána do agendy Ekonomického oddělení, dojde i 
k úpravě formulářů. 

10d) Na RUK se zúčastnila schůzky ohledně spolupráce s Čínou. 
10e) Připravuje se schůzka koordinátorů Erasmu a výběrová řízení do fondu mobility. 
10f) Podklady pro letní školy připraví na rozšířené kolegium děkana. 
10g) Kreditová mobilita byla odeslána na RUK v termínu. 

 
11) PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 

11a) Od 1. 1. 2016 došlo k významné restrukturalizaci středisek – oddělení středisek institutů, 
děkanátu, fakulty. Poděkovala vedoucí EO za přípravu restrukturalizace středisek. 

11b) Připravuje návrh změny opatření děkana k pracovním cestám, bude i nově nastaven systém 
schvalování pracovních cest. Poděkování referentkám za zpracování vyúčtování cestovních 
příkazů. Nebyl a nebude proplacen cestovní příkaz jednoho z vedoucích pracovníků z důvodu 
pozdního dodání cestovního příkazu. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 

  


