
Zápis jednání rady ústavu 14.5.2014

Omluveni:  Došlý, Kučera
Nepřítomni: Řezáč

 Program:

1) Změny ve složení rady ústavu.

2) Rozpočet

3) Různé

1) Novými členy rady ústavu se stali doc. M. Kolář a doc. S. Katina. První je od února zástupcem 
ředitele pro výzkum neboť doc. R. Šimon Hilscher se stal proděkanem, druhý v letošním roce 
převezme vedení oddělení AM. Z rady byli uvolněni dr. Plch a prof. Wimmer.

2) Rozpočet ústavu má v letošním roce opět tři složky: SV (specifický výzkum), IP (institucionální 
podpora) a PVČ (výuka). Ve všech třech složkách jsou příjmy téměř přesně na loňské úrovni. O 
500 tisíc Kč se zvýšil rozpočet za energie (kvůli navýšení výdajů fakulty) a o tuto částku se snížila 
PVČ. Vzhledem k našim grantům by částka za energie měla přijít do FPP. Tento fond máme letos 
2x větší než loni, je na něm 5 miliónů Kč. Měli bychom z něho polovinu utratit.Vzhledem k 
ukončení projektů OPVK (Slovák, Paseka) nám vzrostou ON o 2,4 milióny Kč, což činí 6% našich 
celkových ON a zhruba to odpovídá částce, kterou chceme utratit z FPP. Lze tedy konstatovat, že 
náš rozpočet zůstává na loňské úrovni. Odměny budou v podobných termínech jako loni, zejména  
v červnu vyplatíme odměnu z PVČ. Budeme přitom počítat se standardním čerpáním dovolené o 
prázdninách v délce 5 týdnů a vzniklé náhrady budou zakalkulovány. Zdůvodněné nečerpání 
dovolené bude kompenzováno. 
   Přínos týmů k IP je téměř stejný jako loni (MA 44%, AG 48%, AM 8%). Týmy dostanou za body 
loňskou částku 1,8 miliónu Kč, což v ON činí 2,4 milióny Kč a tvoří to 18,3% IP.  Částku budeme 
dělit v poměru 0,45:0,45:0,1 z roku 2012, což znamená MA 0,8, AG 0,8, AM 0,2 miliónu Kč. 
Plánujeme dále věnovat určitou částku z IP, či FPP na „rozvojové aktivity“ jednotlivých týmů, čímž
myslíme investice do jejich budoucnosti. Je to důležité i vzhledem k tomu, že v roce 2015 lze 
očekávat vznik nových projektů OPVK. Fakulta plánuje velký projekt na léta 2015-2017 a naše 
představa je, že bychom celkem dostali 29 miliónu Kč na hostující profesory, postdoktorandy, 
zahraniční pobyty a mzdy našich pracovníků. Letošní rok je tedy v určitém smyslu překlenující. 
Finance z budoucích operačních programů by měly mít výrazný dopad na internacionalizaci ústavu,
včetně výuky konané v anglickém jazyce. Rovněž bychom měli sledovat přínos pro body ústavu, na
jejichž základě se vypočítá IP, ale které ovlivňují i SV a PVČ. Vedoucí končících projektů OPVK 
musí dbát na zadávání do RIVu publikací vzniklých na ústavu, jejichž autoři již na ústavu nejsou.
   Hlavním důvodem udržení PVČ na loňské úrovni je naše výuka pro FI hrazená univerzitním 
systémem kooperace. Před zdaněním to činilo 10,8 miliónu Kč a z našeho výnosu jsme FI převedli 
2,25 milióny Kč.  
   Po této prezentaci přednesené ředitelem ústavu následovala diskuze. V ní byla podpořena 
internacionalizace ústavu. Prof. Šimon Hilscher připomenul návrh týmu MA na navýšení částky za 
body na 2,5 miliónu Kč. Vedení ústavu se tímto návrhem zabývalo v dubnu, kde návrh nezískal 
podporu – záležitost bude dořešena v září. Na žádost prof. Došlé se výše uvedená prezentace 
doplňuje tím, že z celkových pracovních úvazků na ústavu je na IP 31%.

4)
 - Ve výběrovém řízení na místo uvolněné na oddělení AM odchodem dr. Řezáče jsme přijali dr. 



Navrátila (PhD. absolvent pražské statistiky) k 1.9. a Mgr. Kafkovou s úvazkem 0,5 s nástupem v 
příštím roce po obhájení doktorské dizertace. 
-  Do bakalářského studia se nám přihlásilo méně uchazečů než loni a máme limit na počet přijatých
studentů.
M: přihlášení 2013/14: 394, limit 2013/14: 366, přihlášení 2014/15: 346, limit 2014/15: 322
Muč:                               92                             58                                   83                            55
Přesto lze očekávat loňský stav po absolvováni 1. ročníku. Limity pro navazující magisterské 
studium nebyly zatím stanoveny.
  

Zapsal J. Rosický


