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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 5 
ze dne 5. listopadu 2018 

  
Přítomni: P. Bednařík, B. Buřičová, D. Emler, T. Gec, P. Jüptner, T.  Karásek, Z. Kasáková, V. Kettner, J. 
Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, T. Nigrin, J. Remr, Z. Uherek, A. N. Tejkalová, A. 
Veselý, J. Vykoukal 
Hosté: M. Hollmannová, M. Klejnová,  H. Pokorná, L. Poslušná 
Omluveni: K. Höfer, M. Gregor, L. Rovná, J. A. Víšek, V. Mistrová, L. Stejskal, N. Švarcová 
  
Bod jednání: Návrh nových rozpočtových principů FSV UK 
1. Děkanka vysvětlila rozdělování principů a dotací - podklad pro rok 2019 (nastavení principů, které 

by se neměly měnit, porovnatelná čísla, budou přehlednější atd.),  ukazatel “K” byl zkontrolován 
panem Maňáskem z RUK, další kontrola proběhla na úrovni děkanátu. 

2. Tajemník upřesnil způsoby výpočtu tabulky, která vychází z rektorátní tabulky, modelace tabulky s 
čísly letošními, jelikož z RUK zatím nemáme. V tabulce není uveden rozpočet programu Progres - 
data budou známa v únoru 2019, rozpočtována je jen vzdělávací činnost. Indikátor “K” má pro naši 
fakultu váhu přes 40 % a rozdělujeme prostředky stejně, jako nám z univerzity přijdou.. Vysvětlil 
změnu vypočítávání koheze. Doplnil, že u indikátoru “A” lze buď převzít výpočet tohoto indikátoru  z 
Pravidel UK, nebo nadále přepočítáváním podle počtu studentů za poslední kalendářní rok. 

3. Ostatní vedlejší příjmy za předcházející účetní rok - bude upřesněna jejich definice. 
4. Diskuse k výpočtu tabulky “Příjmy” -  Ing. Hollmannová navrhla zohlednit nastavení výše režie 19 %, 

dále zohledněna nákladovost - bylo diskutováno. 
5. Dr. Jüptner informoval, že na RUK probíhají jednání o principech každoročně, aby nedošlo po 

převzetí rektorátní metodiky k tomu, že budeme pravidla také neustále měnit. Pravidla pro kohezi je 
podle něj třeba nastavit tak, aby byla co nejjasnější, navrhl do odvolání kohezi suspendovat. Dr. 
Nigrin sdělil, že principy na RUK jsou stabilní a zásadnější změny již nejsou plánované a přimluvil se 
za zrušení koheze. Děkanka upřesnila bonifikaci doktorského studia. 

6. V případě dramatické změny pravidel UK může dojít ke změně rozpočtových pravidel, ale pokud 
dojde ke shodě, tato pravidla mohou být zachována  i pro další roky. 

7. Doc. Veselý požádal o doplnění CESES v čl. 2  Rozpis dotace na podporu vědy. Dále požádal o změnu 
nastavení parametrů pro prostředky CESES (oddělení ISS a CESES). 

8. Z hlasování členů RKD vyplynulo, že členové RKD se přiklánějí spíše variantě, aby CESES nebylo 
odděleno od ISS FSV UK, na AS FSV UK budou předloženy obě varianty, bude na rozhodnutí pléna AS 
FSV UK. 

9. SVV - nastavení je v souladu s OD k režiím projektů a OR k vědě (75 %). 
10. Dotace na podporu vědy v čl. 2 -  metodika hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu (RIV) bude 

nahrazena textem “podle metodiky hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu RUK”. 
11. Koheze - děkanka sdělila, že vlastní příjmy budou v kohezi částečně zachovány: Usnesení na základě 

diskuse na výpočtu 35 % ostatních vedlejších příjmů. 
12. Doporučení děkanky - FPP institutů FSV UK nenavyšovat, ale čerpat pouze lehce, či zachovávat zatím 

úroveň z roku 2017, rozpočtová obezřetnost je nutná kvůli nejistotě stran možných neočekávaných 
finančních dopadů jinonické investice. 

13. Děkanka shrnula informace, které vyplynuly z diskuze - budou doplněny navržené úpravy, body 
proděkana Kučery, začlenění center, úprava vedlejších příjmů u koheze. 
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Různé: 
1. Hodnocení vědy - číselník druhů výsledků (informace, prof. Kučera). 
2. Důležité projektové záměry na institutech FSV UK v roce 2019 (prof. Kučera). 
3. Vydáno opatření rektora k převodu Jinonic do správy FSV UK (pan tajemník) 
 

Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi:  Alice N. Tejkalová 

 


