
Zápis č. 4/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 23. 2. 2016 

Přítomni: J. Stracený, L. Kašpar, E. Kalfiřtová, P. Nečasová, D. Doubek, E. Marádová, 

A. Jančařík, I. Jelínek, M. Burian, J. Štípek, M. Valášek, D. Čechová, M. Boušková, 

T. Bederka, D. Neckář, J. Pivarč, L. Janovec, V. Blažková 

Omluveni: V. Fuglík, E. Kryčerová, D. Pražák, K. Voldřichová 

Hosté: paní děkanka, paní tajemnice, Z. Fischerová, K. Uličná 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

2. Schválení navýšení částky na účelová stipendia 

3. Informace o výsledcích hospodaření za rok 2015  

4. Informace paní děkanky, dlouhodobý záměr fakulty 

5. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

 Schvalování zápisu č. 3/2016. 

 AS PedF UK schvaluje zápis č. 3/2016. (16-0-2) 

 Z rektorátu UK přišla informace o přidělení peněz na vědu. Podle informace by mělo 

být množství přidělených prostředků mírně větší než v loňském roce. Po dohodě 

s děkankou fakulty senát nebude schvalovat rozdělení prostředků mezi jednotlivé 

programy PRVOUK, ale i v letošním roce se použijí dlouhodobě schválená pravidla 

(dělení 90-5-5). UK snížila hranici finanční prostředků, které lze použít na režii 

fakulty z 25 % na 20 %.  

 

2. Schválení navýšení rozpočtu na stipendia 

 Předseda ekonomické komise informoval o jednání s paní děkankou a paní tajemnicí 

ve věci čerpání stipendijního fondu v roce 2015. Bylo dohodnuto několik opatření, 

která by měla zabránit nedodržení stanovených maximálních částek. Je připravováno 

vydání nového opatření děkana k účelovým stipendiím, které bylo připraveno ve 

spolupráci s akademickým senátem. Kolegium děkana stále zpracovává materiál 

senátu k doporučeným částkám za jednotlivé typy aktivit. Jednotliví proděkani budou 

mít nově na starost podkapitoly účelových stipendií, budou hlídat jak celkovou výši 

čerpaných stipendií, tak i soulad mezi odůvodněním návrhu a typem stipendia 

a přiměřenost částky. V návrhu je nutné vždy přesně specifikovat, podle jakého bodu 

předpisu se stipendium navrhuje a tomu musí odpovídat i zdůvodnění.  

 Důvodem přečerpání účelových stipendií bylo kromě nedostatečné kontroly především: 

 Výrazná podpora doktorandům, kteří nově povinně vyjíždějí v rámci studia do 

zahraničí. Nově by mělo být řazeno pod jiný typ stipendií. 

 Čerpání mimořádných stipendií nepedagogickými pracovišti na pomocné práce. 

V budoucnu by mělo být čerpáno jako stipendium pomocné studentské síly. 



 Podstatná část stipendií byla v roce 2015 vyplacena na základě návrhů z roku 

2014. 

 Přes drobné formální nedostatky neshledala ekonomická komise, že by došlo při 

vyplácení stipendií k porušení pravidel hospodaření.  

 AS PedF UK schvaluje navýšení celkové částky, kterou je možné v roce 2015 čerpat 

na mimořádná stipendia na 7.9 milionu Kč (změna z původní výše 4.3 milionu Kč).  

(16-0-2) 

 AS znovu připomněl vedení fakulty podnět na úpravu stipendijního řádu a změnu tak, 

aby stipendia na SPS bylo možno udělovat průběžně v rámci celého roku.  

 S paní děkankou bylo dohodnuto, že AS připraví k projednání rozpis prostředků na 

účelová stipendia pro rok 2016. AS tímto úkolem pověřil stipendijní komisi, která by 

se měla za tímto účelem svolat. 

3. Seznámení s Výsledky hospodaření za rok 2015 – paní děkanka s paní tajemnicí 

 Senátoři AS PedF UK souhlasili se zařazením představení Výsledků hospodaření do 

programu jednání AS a s přijetím závěru i přes opožděné rozeslání podkladů. 

 Výsledek hospodaření 2015 je kladný, zisk 5 milionů 319 tisíc korun ke zdanění. 

Došlo k vytvoření Fondu provozních prostředků i Fondu účelových prostředků, tyto 

prostředky budou k dispozici pro rok 2016 a další, kdy se očekává nižší rozpočet. 

Cílem fakulty by bylo vzniklou rezervu nevyužít, ale v tuto chvíli nelze nic 

predikovat. 

 Vedení fakulty hodnotí kladně zvýšení výnosů z pronájmů, zejména budovy 

v Brandýse n. Labem. 

 V roce 2015 se ušetřilo se na výdajích na energii a plyn – výběr nejlepšího dodavatele 

na burze.  

 Paní děkanka vyjádřila spokojenost s výsledkem hospodaření. Rozpočet na vzdělávací 

činnost bude letos možná nižší, je však garantováno snížení maximálně o 5 %, což je 

asi 9 milionů korun.  

 Mzdové náklady se nezvyšují přijímáním nových pracovníků, naopak zaměstnanců 

spíše ubývá (za odcházející se fakulta snaží nenabírat nové pracovníky – týká se 

administrativy). V roce 2015 došlo však k druhému plánovanému zvýšení mezd 

akademických pracovníků. Nárůst mzdových prostředků souvisí i graduací některých 

pracovníků. 

 Předseda senátu konstatoval, že na počátku funkčního období paní děkanky byla ztráta 

40 milionů korun, nyní je fakulta ekonomicky stabilizovaná. Navíc má v jednotlivých 

fondech dostatek finančních prostředků, aby pokryla případné výpadky i po několik 

následujících let. To je naprosto mimořádné. 



 Dalším zdrojem finančních prostředků pro fakultu je Fond F. Způsob jeho využití 

bude projednán po informaci o výši rozpočtu na rok 2016, kde je očekáván propad. 

Příští rok by měly být pedagogické fakulty bonifikovány od MŠMT za svůj přínos 

přímo (tedy přímo na účet fakulty, bez přerozdělování RUK). Fond F by pak sloužil 

pouze jako nadstandard. Sestavování rozpočtu 2016 bude probíhat během března, 

v dubnu bude na AS PedF UK předložen návrh rozpisu.  

 Usnesení: „AS PedF UK bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za rok 

2015.“ (18-0-0)  

4. Informace paní děkanky 

 Rektorát nabídl fakultě převzetí budovy v Brandýse n. Labem. Převod budovy by 

v této chvíli nebyl pro fakultu přínosem, protože je vhodné mít příjmy i z vedlejší 

hospodářské činnosti. Náklady na provoz se daří snižovat pomocí pronájmů, díky nim 

se roční schodek za provoz budovy podařilo snížit z 9 milionů na 2 miliony korun. 

 Je potřeba oprava střechy v Brandýse v řádu miliónů korun. Lze získat dotaci, ale 

pouze 40 % nákladů lze hradit z grantů, 60 % by musela hradit fakulta a to je příliš. 

Bude tedy zvolena pouze postačující provizorní oprava za cca 90 tisíc korun. 

V souvislosti s rekonstrukcí střechy je v budoucnu plánována i rekonstrukce podkroví, 

kde vzniknou nové prostory.  

 Chystá se rekonstrukce skleněné okenní stěny v tělocvičně za cca 40 tisíc korun, čímž 

bude zajištěna také úspora tepla.  

 Tip Toes Primary School zažádala o prodloužení pronájmu o 5 let, to bude projednáno 

na jednom z dalších zasedání AS PedF UK. Není zřejmé, do kdy by měla nová 

smlouva platit.  

 Rektorátem je připravován prodej haly Bios. Ten může znamenat i zánik prostor pro 

sportovní aktivity, protože pro jejich zachování by byla nutná celková rekonstrukce. 

Město Brandýs v tuto chvíli na takovou investici nemá finance.  

 Děkanská oznámení:   

o Akreditace schválené vědeckou radou budou 7. března předány ke kontrole 

rektorátu, pokud vše půjde dobře, budou projednány na jednání akreditační 

komise v dubnu.  

o Další akreditační spisy budou senátu postoupeny tak, aby je bylo možné 

projednat na vědecké radě v dubnu. U těchto spisů provede rektorát pouze 

namátkovou kontrolu. Cílem je je předložit na červnovém zasedaní akreditační 

komise. 

o Je připravován vznik jednooborová navazujícího magisterského studia 

učitelství anglického jazyka. Cílem je „přitáhnout“ studenty a v budoucnu 

usilovat o lingvistické doktorské studium. Jednoobor je součástí 



dvouoborového studia, takže záměr nemusí být schvalován AS. AS bude 

předložen k vyjádření až finální akreditační spis.  

o Došlo ke zrušení výjezdního zasedání, tím i zrušení termínu projednávání 

vícekriteriálního hodnocení výkonu. Jednání proběhne až po volbách do AS 

PedF UK.  

o Aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty bude mít vliv na sestavování 

rozpočtu, proto bude s AS projednána již v březnu. AS obdrží návrh kolegia 

před příštím jednáním, v dalším týdnu pak proběhne společné jednání, termín 

bude navržen senátem. 

 Organizační opatření děkanky ohledně pracovní doby na fakultě. Dojde k evidování 

pracovní doby neakademických pracovníků, které bude kdykoliv k nahlédnutí. 

Klouzavá pracovní doba pro administrativní pracovníky bude dle tohoto opatření 

povinně od 9 do 16 hodin. Bude prezentováno na poradě vedoucích. Toto opatření 

umožní studentům a akademikům lépe kontaktovat administrativu.  

 Paní děkanka informovalo o důsledcích plánované změně legislativy vysokých škol 

v souvislosti s novelou VŠ zákona, především o změně názvu univerzity a nutnosti 

změnit všechny související dokumenty. 

5. Různé 

 Medailové ocenění zaměstnanců s ohledem na dřívější konec mandátu paní děkanky: 

Paní děkanka přislíbila projednání podkladů s vědeckou radou a senátem před svým 

odchodem.  

 Místopředseda senátu za studentskou část D. Neckář stanovuje tyto studentské 

oborové rady: 

o Studentská oborová rada tělesné výchovy a sportu 

o Studentská oborová rada chemie 

 AS PedF UK byl senátorem Bc. Tomášem Bederkou informován o pozitivním 

vnímání pedagogické fakulty gymnazisty, studenti zejména oceňují pozitivní vztah 

mezi studenty a pedagogy. 

 Předseda senátu upozornil členy technicko-administrativní komise, že by bylo vhodné 

ji svolat a zvolit nového předsedu. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 8. 3. 2016 ve 14:00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: Z. Fischerová 

Vidoval: A. Jančařík 


