
 

Zápis č. 61/2019 

ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích ze dne 22. května 2019 

 

Přítomni (bez titulů, abecedně): Miroslava Aurová, Michal Bauer, Barbora Doležalová, 

Václav Grubhoffer, Dominika Jozová, Petr Kos, Ladislav Nagy, Alena Prošková, David 

Skalický.  

Omluveni: Pavla Šimečková, Tomáš Toms  

Hosté: Ondřej Pešek, Iva Hondlíková  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

Program jednání:  

1. Zahájení  

2. Návrh děkana na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 

2019 na jednotlivé součásti FF JU.  

3. Různé. 

 

Ad 1) Předseda AS FF JU zahájil zasedání.  

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu  

Zapisovatel: L. Nagy  

Ověřovatelé zápisu: V. Grubhoffer, D. Skalický  

Skrutátoři: M. Aurová, M. Bauer  

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0  

  

Hlasování o programu  

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0  

 

Ad 2)  

Děkan FF JU představil návrh rozpočtu a mechaniku rozdělování financí, přičemž detailní 

parametry vysvětlila tajemnice Ing. Iva Hondlíková:  

 

Rozpočet byl navržen na základě těchto hlavních principů:  

Vedení univerzity opakovaně zdůrazňuje, že finance, které přišly letos na JU, jsou  



 

přidělovány na základě zcela neaktuálních dat, a to jak v oblasti příspěvku na vzdělávací 

činnost (fixně podle stavu v roce 2015), tak v oblasti DKRVO (na základě RIV bodu z let 

2011–2015). Není tedy v žádném případě možné podle těchto principů přerozdělovat 

peníze na jednotlivé ústavy FF JU. Rozpočet je tedy stavěn „celofakultně“, přičemž všem 

stávajícím pracovníkům je garantována mzda podle platných tarifu. Rozpočet je stavěn 

jako vyrovnaný; oproti roku 2018 došlo k více než 18% nárůstu mezd pracovníků FF JU 

(zvýšení tarifu, výkonnostní prémie).  

Výzkumným centrům FF JU, jejichž působení ve struktuře FF JU je zásadní pro 

dlouhodobý vědecký rozvoj fakulty, jsou přiděleny prostředky ve stejné výši jako v roce 

2018, s výjimkou centra Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. 

Toto centrum vzniklo k 1. 1. 2019 a na rok 2019 mu byly přiznány prostředky nižší, 

protože má letos reálně nižší náklady.  

Každý ústav FF JU obdrží souhrnnou částku na výkonnostní prémie pro pracovníky 

ústavu. 

Každému ústavu budou poskytnuty provozní prostředky, a to na základě pocitu úvazků. 

Tyto provozní náklady mohou zahrnovat drobnější cestovní výdaje, kancelářské potřeby 

či drobné „reprezentační“ výdaje.  

Sestavení rozpočtu (stručný komentář k dílčím bodům):  

• Z části A+K příspěvku na vzdělávací činnost odebírá rektorát částku ve výši 5 %, ze které 

se vytvoří tzv. Fond strategických priorit. O tyto peníze mohou fakulty prostřednictvím 

podaných projektu soutěžit. Každá fakulta může žádat až o 30 % z celkové částky ve 

FSP. FF JU podala dva návrhy na personální zajištění Ústavu bohemistiky a Ústavu česko- 

německých areálových studií a germanistiky. Pravidla přidělování financí nepočítají 

s krácením projektu – projekt tedy bude bud podpořen v plné výši, nebo zcela vyřazen.  

• Část prostředků, které fakulta obdržela, je tzv. „obarvena“, a to jako malus na základe 

procesu získávání institucionální akreditace. Pan děkan připravil k tomuto bodu projekt, 

který vysvětluje důvody nepřidělení institucionální akreditaci doktorskému stupni v OV 

Filologie a upřesňuje použití „obarvených“ prostředků.  

• DKRVO – část peněz byla přidělena fixně, část (motivační složka) na základě „čárkování“. 

Část prostředků cílí nově na „velké infrastruktury“ na JU, tyto infrastruktury reprezentuje 

na JU pouze FROV, nově také zohledňuje počet individuálních projektů GA JU řešených 

doktorandy na příslušné fakultě.  



 

• 2 % rozpočtu tvoří také Fond mimořádných aktivit (v této oblasti byla FF JU úspěšná).  

• 0,5 % financí je přiděleno univerzitnímu nakladatelství Episteme (resp. Jihočeské  

univerzity).  

• Podstatnou část fakultního rozpočtu tvoří také režijní prostředky řešených projektů 

(zejména režijní náklady týmových projektů GA JU, GAČR apod.).  

• Mezifakultní vyrovnání v rámci JU – odhadem, k upřesnění dojde v prosinci.  

• Výzkumná centra – každá instituce může převést 5 % zbývajících prostředků na DKRVO 

do fondu účelově určených prostředků, ale v následující roce je nutné finance vyčerpat, 

v opačném případě se dotace vrací. Pro výzkumná centra bude tedy nutné nastavit nová 

pravidla čerpání.  

• GAFF – budou připravena nová pravidla fungování agentury.  

• Fond provozních prostředků – z tohoto fondu by se čerpalo pouze v nezbytně nutném  

případě.  

Po tomto představení následovala rozprava. Miroslava Aurová se dotázala na konkrétní 

možnosti využívání fondu provozních prostředků, přičemž děkan a tajemnice 

odpověděli, že tyto prostředky lze využívat na hrazení smysluplných a oprávněných 

nákladů spojených s provozem jednotlivých ústavů.  

 

Senát následně hlasoval o předloženém návrhu:  

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti.  

Návrh rozpočtu předložený děkanem byl schválen.  

 

 

Zapsal: L. Nagy 

Ověřili: V. Grubhoffer, D. Skalický  

V Českých Budějovicích 25. května 2019 


