
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

Zápis z jednání kolegia děkana č. 25 
ze dne 12. září 2016 

 
 

Přítomni: L. Doleželová, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, F. Láb, T. Karásek 
 
Sdělení děkana: 
1) Poblahopřál celému týmu organizátorů generelní konference ECPR k jejímu mimořádně 

úspěšnému průběhu, děkovný dopis pošle řediteli IPS FSV UK.   
2) Kolegium děkana projednalo postup pro obsazení pozice tajemníka FSV UK.   
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
3a) Rozhodnutí o výši režie GA UK – kolegium děkana odsouhlasilo výši režie 15% jako v 

předchozím roce. 
3b) Projekty do nového kola soutěže GAUK bude možné podávat od 6. 10. 2016. Fakultní termín 

na elektronické podání projektů je 6. 11. 2016. 
3c) Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výzvu k podávání návrhů kandidátů na 2 

členy/členky Výzkumné rady Technologické agentury ČR. Nominace budou podávány přes 
RUK, termín na RUK je stanoven na 20. 9. 2016. 

 
4) Mgr. Lenka Doleželová Exelová - tajemnice fakulty 
4a) Na základě požadavku AS FSV UK došlo ke standardizaci fakturace a vymáhání faktur za 

cizojazyčné programy. Byl připraven metodický pokyn, došlo ke změně nastavení systému v 
účetnictví (vystavují se zálohové faktury, nastavení zasílání upomínek), kolegium děkana 
požaduje striktnějších nastavení konečných lhůt, s návrhem budou seznámeni tajemníci 
institutů FSV UK, informace o nezaplacených poplatcích budou zasílány na instituty FSV UK, 
konečná verze bude zaslána proděkance Kasákové a po té předložena k projednání AS FSV 
UK. 

4b) Bude vydána novela opatření děkana „Směrnice pro oběh účetních dokladů na FSV UK“ s 
účinností od 1. 1. 2017 – nová definice termínů u podpisů (příkazce operace, atd.). 

 
5) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Reprezentovala FSV na konferenci Iniciativa Pás a Stezka: Výzvy, příležitosti a priority pro 

Čínu, Evropu a Česko, která proběhla v rámci Česko-čínského centra Univerzity Karlovy. 
5b) Na konci záři se zúčastní prezentace britských univerzit v Praze. 
 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro ekonomiku 
6a) Informovala o průběhu kontroly čerpání rozpočtu FSV UK za červenec 2016 za účasti 

tajemnice fakulty, vedoucí EO a proděkanky pro ekonomiku. 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 

 


