
Zápis z 9. zasedání AS FF UK 11. 4. 2013 
 
Přítomni: R. Buben, M. Kovář, P. Machač, Z. Podaná, M. Pullmann, L. Pultrová, J. Sládek, L. 
Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, O. Dufek, S. Janota, J. Jehlička, E. Kočišová, J. 
Lukavská, D. Pavlorek, E. Petiška, J. Pilip, M. Vlček, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, S. Binková, J. Chromý, J. Jirsa, L. Ondračka, A. Bouzková, J. Gruber, P. 
Píša, I. Píšová 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Ing. Martin Souček, Ph.D., prof. 
PhDr. Ivan Šedivý, CSc., Ing. Filip Malý, Mgr. Kateřina Volná 
 
Navrhovaný program: 
  
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 8. zasedání AS FF UK 
 
 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 
 
 4. Novelizace vnitřních předpisů UK 
 
 5. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Sládek přivítal přítomné a oznámil, že návrh programu byl, jako vždy, součástí pozvánky 
na zasedání. 
 
Hlasování: 18-0-1, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 8. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že k zápisu tentokrát nepřišla žádná připomínka. 
 
Hlasování: 18-0-3, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 
 
Pan děkan řekl, že rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. K dispozici nebyl v dostatečném 
předstihu, a to proto, že se vedení snažilo schválit jej ještě v dubnu, aby fakulta nemusela 
fungovat v režimu rozpočtového provizoria. Rozpočtován je na 650 mil. Kč, příjmová strana 
je navýšena v dotační oblasti, a to jak v části vědecké, která vzrostla kvůli značnému nárůstu 
výkonu podle RIV (o patnáct procent) z cca 83 mil. Kč na 93 mil. Kč, tak v části dotací na 
studenta, kde si fakulta polepšila díky většímu uplatňování kvalitativních kritérií ze strany 
MŠMT, zejména v oblasti mobility, jež v některých ohledech tvoří až 40 procent mobilit celé 
univerzity. Na jednu stranu jsou tak v jistých oblastech příjmy rozpočtu větší o 20 mil. Kč, na 
druhou však klesají jiné zvykové příjmy, především státní podpora rozvojových projektů. 
Jelikož celkově hospodařila fakulta minulý rok s přebytkem 6 mil. Kč, část přebytku byla 



vložena do fondu, tedy do kapitálové části rozpočtu, a v letošním roce si tak může fakulta 
dovolit o něco větší investice z vlastních zdrojů. 
 
Tajemník Malý představil provozní rozpočet a přidal, že po ztrátě téměř 8 mil. Kč v r. 2011 se 
povedlo fakultu restrukturovat, především co se pracovních úvazků týče - na přebytku 
v loňském roce tak nemají podíl pouze vyšší výnosy, ale také disciplína na výdajové straně: 
za ni poděkoval všem ZS. Jak už bylo zmíněno, narostly příspěvky na vědu, tento nárůst se 
věnoval zejména na zlepšení materiálních podmínek studia (některé ZS zoufale potřebují 
rekonstrukce), na navýšení mzdových balíčků jednotlivých ZS dle jejich výkonu, na navýšení 
prostředků jednotlivých VVZ a na podporu ediční činnosti. V tomto směru je výhled do 
budoucna optimistický – tento objem prostředků by se neměl, přinejmenším v příštím roce, 
snižovat. Fakultu však čeká změna mzdových předpisů UK, dle které by v r. 2015 měla narůst 
tarifní minima mezd, je třeba se na ní připravit a mít ji na zřeteli. Jakkoli dále roste 
příspěvková část rozpočtu, končí tento rok podpora Fondu rozvoje vysokých škol a nastává 
mezidobí operačních programů, které také postupně končí a nové budou spuštěny nejdříve v r. 
2016. Co se jednotlivých příjmových položek týče: cca 250 mil. tvoří příspěvek na studenta, 
dále 10 mil. Kč tvoří příspěvek na univerzitu třetího věku, což je o něco méně než loni, 3 
miliony Kč na studenty se specifickými potřebami, na rozvojové projekty 6 mil. Kč, necelých 
10 mil. Kč tvoří podpora malých oborů ze strany ministerstva vnitra, jež letos končí a doufá, 
že na ni bude navázáno. Další velkou skupinou jsou projekty, na příklad PRVOUK, o kterém 
už byla řeč. Finance na dokrývání doktorských stipendií rostou. Z GA UK se daří stabilně 
čerpat zhruba 13 mil. Kč, zdá se, že se podařilo dosáhnout maxima těchto prostředků, dalších 
18 mil. Kč však tvoří další prostředky na podporu specifického výzkumu. Mimodotační a 
doplňková činnost spočívá víceméně v podnikání fakulty, jsou to příjmy za externí výuku a 
pronájmy prostor, celkem jde o cca 100 mil. Kč. Co se týče nákladů a výdajů: tradičně tvoří 
zdaleka největší položku mzdy, oproti minulému roku jsou rozpočtovány na částku o 8 mil. 
Kč nižší, což ale neznamená, že by se měly snižovat – vedení nemůže vědět, jakou část 
financí na PRVOUK přidělí jejich řešitelé na mzdovou část, jedná se tak o odhad. Ostatní 
náklady zahrnují výplatu stipendií, evropské projekty a kurzové ztráty. Ostatní služby tvoří 
ediční činnost (cca 60 mil. Kč), analýzy, náklady na spotřebu materiálu a energie, jež jsou 
kvůli letošní dlouhé zimě poněkud vyšší oproti minulému roku a 18 mil. Kč na pronájmy na 
kolejích UK a na ubytování zahraničních lektorů. 
 
Proděkan Gregor představil kapitálový rozpočet, jenž pokrývá potřeby správy budov, 
zlepšování jejich kapacit a akvizici budov nových, dále také obnovu strojového parku LVT, 
studijní oddělení, sekretariáty a některé další provozní záležitosti. Rozpočet tvoří především 
tři větší položky, každá kolem 1 mil. Kč, jde o první z plánovaných čtyř etap rekonstrukce 
parteru hlavní budovy podle již před dvěma lety schváleného projektu, rekonstrukci budov 
v Opletalově ulici, vůči celkové částce je účast fakulty na ní mizivá, a vytvoření depozitního 
zázemí pro schraňování nálezů našich egyptologů, které požaduje egyptská strana a hrozí 
omezením koncesí – tento projekt bude stát zhruba sedm milionů Kč, fakulta by měla přispět 
jedním milionem Kč, zbytek zdrojů se snaží sehnat externě.  
 
Kol. Sládek požádal o vyjádření zástupce Hospodářské komise fakulty. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že HK se mírně ohradila vůči zmiňovaným termínovým záležitostem, jež 
však byly dostatečně ospravedlněny umenšením doby rozpočtového provizoria a jež by se už 
neměly opakovat. Materiál jednomyslně doporučila ke schválení. 
 



Kol. Zemánek doplnil, že, co se týče FRVŠ, mělo by být ukončení částečně kompenzováno 
institucionálně jako jedna z položek Institucionálního rozvojového plánu. Dále se zeptal, proč 
jsou náklady na sociální a zdravotní pojištění o deset procent vyšší, když je částka 
rozpočtovaná na hrubé mzdy nižší. 
 
Tajemník Malý řekl, že tato cifra se diskutovala i na HK a je také jeho odhadem: výše 
pojištění záleží na typu smlouvy a pohybuje se mezi 34 a 36 procenty (v případě dohod o 
provedení práce buď 34, nebo 0 procent), svůj odhad pak počítal tak, že vzal všechny úvazky 
jako pracovní smlouvy (a tedy s 36 procentním, nejvyšším pojištěním), tento odhad 
pochopitelně vytváří jistou rezervu, již bude možné využít jinak. 
 
Kol. Pultrová se zeptala, zda se dá nějak vyčísli, kolik peněz přináší jeden bod v RIV: 
nevyplácelo by se mít extrémně výkonné badatele, kteří by neučili? 
 
Pan děkan řekl, že dřív se jednalo o cca 7 tis. Kč, nyní to bude něco mezi 1,5 až 2 tis. Kč, do 
hry však vstupují různé koeficienty. 
 
Proděkan Souček doplnil, že finance se rozdělují v rámci deseti oborových kategorií, každé 
jsou přitom politicky přiděleny jisté prostředky a ty se rozdělují v rámci kategorie pomocí 
bodů v RIV. Na otázku kol. Pultrové tak neexistuje jednoznačná odpověď, částky ale zhruba 
odpovídají těm, které zmiňoval pan děkan. 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že touto možností se obíral ještě v časech, kdy bylo za jeden bod 
sedm tisíc, došel k tomu, že kdyby byl daný badatel výkonný a publikoval v zahraničních 
impaktovaných časopisech, zaplatil by se. 
 
Pan děkan řekl, že vždy varoval před přepočítáváním toho, kolik kdo vydělal peněz a kolik 
kdo na koho doplácí – v systému, který je pro fakultu nevýhodný a nikdy nebude spravedlivý, 
to považuje za nebezpečné. 
 
Kol. Pultrová řekla, že tímto směrem uvažovat nechtěla, šlo jí o možnost vytvoření postdoc 
center, která by mohla být financována na základě svého vědeckého výkonu. 
 
Pan děkan odpověděl, že o jejich vytvoření by se dalo uvažovat, kdyby nebylo zmiňované 
změny mzdových předpisů UK, kvůli kterým se zvýší provozní náklady o 20 mil. Kč, což je 
zhruba tolik, o kolik si fakulta přilepšila díky nárůstu vědeckého výkonu v RIV a většímu 
zohledňování kvalitativních kritérií. Na vytvoření takového centra tak nebudou podmínky, 
krom toho by nechtěl oddělovat vědu a výuku. 
 
Kol. Zajíček řekl, že se sám zabýval podobnou otázkou jako kol. Pultrová, a v současném 
systému by daný badatel musel vyprodukovat 40 bodů RIV ročně, aby se zaplatil, což zhruba 
odpovídá jedné monografii ročně. Oddělování vědy a výuky nicméně také považuje za 
nebezpečné. 
 
Kol. Zemánek poznamenal, že by se spojením doktorandské a postdoc školy výuka od 
výzkumu neoddělovala. 
 
Kol. Pultrová dodala, že problém je, že často chybí dorost, lidé, kteří by mohli nastoupit na 
ZS, totiž nemají kde pracovat.  
 



Pan děkan řekl, že tomuto problému rozumí a chápe jej. Na nedávné konferenci viděl 
zajímavý graf: starší generace badatelů získává zdaleka nejvíc prostředků podpory z GA ČR a 
generace mezi 30-40 lety nejmíň – v Rakousku a Německu je tomu přitom naopak. 
 
Proděkan Šedivý dodal, že jednou z příčin tohoto jevu je, že v těchto zemí mohou žádat o 
velké granty doktorandská kolegia, tato možnost u nás, bohužel, není. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jaký je rozpočet na rekonstrukci budov v Opletalově ulici a v jaké je 
fázi. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že tento rozpočet stále není na stole, protože na něj stále není 
schválen investiční záměr. Projekt tohoto záměru v září proběhl připomínkovacím kolem 
komise expertů MŠMT, která měla tři ne zcela zásadní připomínky, projekt se měl upravit 
(určitým způsobem se změnila koncepce úložných prostor), upravený projekt by měl být 
hotový pravděpodobně příští týden, následně bude odevzdán MŠMT. Rekonstrukce by měla 
proběhnout ve dvou etapách, první bude stát zhruba 300 mil. Kč, druhá mezi 150 a 170 mil 
Kč. 
 
Usnesení č. 46: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 ve znění 
předloženém děkanem. 
 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Novelizace vnitřních předpisů UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že těchto novelizací je pět a byly senátu k dispozici minimálně měsíc 
předem, příští zasedání přibudou přinejmenším dva další – zmiňovaný Mzdový předpis a 
druhý opětovně předložený návrh Pravidel pro užívání pečeti a loga UK. Připomínky 
k momentálně předkládaným návrhům je možné podat do zítřka. První změnou je změna čl. 5 
Statutu UK, jedná se o etický kodex, který si vyžádala FF, druhou je změna čl. 23, kde se 
zavádí funkce garantů studijních programů, dále se jedná o synchronizaci předpisů s novelou 
ZVŠ doc. Putnové, jež se snaží zlepšit podmínky studia matkám, nad její rámec se dále 
přidává, že do doby studia vzhledem k poplatkům nebude započítávána doba na mateřské 
dovolené, po kterou matka či rodič studuje. Dále se jedná o změnu Stipendijního řádu 
spočívající čistě ve valorizaci stipendií, v průměru zhruba o 30 procent. Nakonec jde o novelu 
Studijního a zkušebního řádu, která obsahuje ustanovení, které by mohlo fakultu poškodit: dle 
něj musí být předmět splněn v tomtéž akademickém roce, ve kterém byl zapsán. Tato změna 
by se dotkla zhruba tisícovky studentů a je v rozporu s platným Opatřením děkana a 
zavedenou praxí. Vedení UK přislíbilo kompromisní řešení, které umožňuje toto ustanovení 
vnitřním předpisem uvolnit. To znamená, že, pokud bude návrh SaZŘ schválen, bude třeba 
v květnu či červnu přijmout novelizaci Pravidel pro organizaci studia. V novele Studijního a 
zkušebního řádu se také lépe pracuje s pojmem „zkouškové období“ a s tím, kdy musí 
pedagog vypisovat termíny zkoušek, dále bude zapracováo jasné stanovení, kdy student získá 
kredity za předmět a zákaz administrativní klasifikace „4“ u státních závěrečných zkoušek. 
K novelizacím PAS žádné usnesení nepřipravilo, což ale nebrání, aby takové usnesení vzešlo 
z pléna. 
 
Kol. Vlček se zeptal, zda se, v případě příslušné změny Studijního a zkušebního řádu, změní 
Pravidla pro organizaci studia. 
 



Pan děkan odpověděl, že ano. 
 
5. Různé 
 
Kol. Pullmann uvedl, že Etická komise se zabývala podnětem pana děkana v případě doc. 
Matějů, jenž byl předsedou oborové rady kulturologie a zároveň doktorským studentem 
tohoto oboru. V závěrečném stanovisku EK konstatuje, že bez ohledu na to, že předpisy 
takovou praxi explicitně nezakazují, z povahy věci vyplývá, že je nepřípustná, jak z toho 
důvodu, že nelze být ve vlastní věci hodnotitelem, tak z toho důvodu, že oborová rada musí 
garantovat všem studentům rovný přístup. Dále vyjádřila politování nad tím, že oborová rada 
musela o věci vědět a není známo, že by na ni upozornila nebo proti ní protestovala. 
 
Pan děkan doplnil, že ve spolupráci s proděkanem Šedivým připravuje takřka úplnou 
rekonstrukci této rady na dostudování stávajících více než padesáti studentů. 
 
Pan děkan dále řekl, že na příštím zasedání předloží senátu zprávu o hospodaření fakulty a 
výroční zprávu fakulty. Dále obdržel z Ústavu centrální a jižní Asie podnět k řešení 
budoucnosti oboru Romistika, jenž je zajišťován částí tohoto ústavu. Nechce přicházet 
s nějakým definitivním řešením, rád by ale započal diskuzi o oboru na půdě senátu. 
 
Kol. Weingartová řekla, že si všimla, že index musí být uzavřen měsíc před termínem konání 
státnic: to ale v případě jejich konání na začátku června znamená, že musí být uzavřen ještě 
před ukončením výuky v letním semestru. Nedala by se z tohoto důvodu lhůta zkrátit? 
 
Kol. Volná uvedla, že tato věc bude zvážena při tvorbě příštího harmonogramu. 
 
Kol. Sládek poděkoval přítomným za pozornost. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
 
AS FF UK schválil dne: 9. 5. 2013 


