
Zápis ze schůze Ekonomické komise AS UK 

konané dne 12.3.2013 
 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

 

Program: 

  

1) Návrh rozpočtu UK na rok 2013 

2) Návrh rozpisu státních neinvestičních prostředků pro UK na rok 2013 

3) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku 

4) Návrhy smluv  

5) Různé 

 

 

 

Ad 1) Kvestor univerzity podal výklad k provozní i kapitálové části „Návrhu rozpočtu UK na 

rok 2013“. Podrobněji byl popsán věcný obsah dílčích výnosových i nákladových položek 

provozní části rozpočtu a jejich vývoj v rozpočtech univerzity. Zároveň byl zmíněn chybně 

uvedený údaj u položky Dlouhodobý koncepční rozvoj – rozpočet 2012, kde v předloženém 

materiálu byla uvedena částka včetně kapitálových prostředků ve výši 40 000 tis. Kč.   

V následné diskusi byly zodpovězeny otázky k detailnímu obsahu rozpočtu, vysvětlena 

potřeba vykazování vnitroorganizačního obratu a vývoj rozpočtu ve mzdové oblasti. O návrhu 

rozpočtu bylo hlasováno (15 – 0 – 0) a komise se shodla na závěru doporučit plénu AS UK 

tento materiál ke schválení. 

 

 

Ad 2) Rektor a následně i kancléř univerzity informovali členy komise o obsahu „Návrhu 

rozpisu státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí 

Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2013“ (dále jen rozpis). Předkládaný materiál, projednaný 

jak kolegiem rektora, tak poradou děkanů bez výhrad,  je ve své podstatě kvantifikací 

„Principů rozdělování“, které byly akademickým senátem již schváleny. Komise byla 

seznámena s detailním obsahem dílčích částí rozpisu a použitými postupy. V obsáhlé diskusi 

byly zodpovězeny otázky směřující zejména k parametrům ukazatele K a jeho dílčí položce 

zaměstnanost, rozdělení prostředků na PRVOUK uvnitř jednotlivých fakult a meziroční vývoj 

některých fakult UK. Rektor Univerzity v diskusi přislíbil, že senátu poskytne informace o 

logice dělení prostředků na jednotlivé programy PRVOUK (t.j. podrobnosti k tabulce 14a 

Rozpisu). O návrhu bylo hlasováno (15 – 0 – 0) a členové komise se shodli na závěru 

doporučit plénu AS UK tento materiál ke schválení. 

 

 

Ad 3) Komisi byl předložen návrh na čerpání mimořádného příspěvku, který univerzita 

obdržela v letech 2009 a 2010, a který byl rozhodnutími AS UK určen především na pokrytí 

nákladů strategických akcí UK, zejména investičního charakteru. V současné době se objevila 

potřeba čerpání tohoto příspěvku v souvislosti s dvěma investičními projekty UK v rámci OP 

VaVpI v Prioritní ose 4, a sice „Modernizace budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty 

UK v Hradci Králové – MOTUL“ a „Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK – REVIFAF“. 

V případě již dříve realizovaných projektů MEPHARED a UniMeC rozhodl Akademický 



senát UK o refundaci dotčeným fakultám ve výši 55% z patnáctiprocentního povinného 

kofinancování, přičemž zdrojem byl právě výše uvedený mimořádný příspěvek. Předmětem 

současné žádosti děkanů LFHK a FaF je naprosto stejné řešení, jako v minulých případech a 

celková částka k čerpání mimořádného příspěvku činí 12 953 tis. Kč. Z původní částky 

mimořádného příspěvku by tak k dalšímu využití zbývalo 310 352 tis. Kč. Po věcné diskusi 

bylo o návrhu na čerpání hlasováno (15 – 0 – 0) a komise doporučuje plénu AS UK tento 

postup schválit. 

 

 

Ad 4) Komise projednala následující návrhy smluv: 

 

a) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností GEMO Olomouc, s.r.o., zhotovitelem 

stavby UNIMEC LFPl. V průběhu stavby bylo nutno přistoupit ke třem 

nepředpokládaným změnám, které vyžadují uzavřít dodatek k uvedené smlouvě. 

Návrh dodatku byl kladně projednán všemi dotčenými orgány, včetně akademického 

senátu fakulty a kolegia rektora. Po věcné diskusi bylo o návrhu na čerpání hlasováno 

(15 – 0 – 0) a komise doporučuje plénu AS UK dodatek ke smlouvě schválit. 

 

b) darovací smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na převod 

pozemků v k.ú. Libeň souvisejících s areálem koleje a menzy 17. listopadu v Praze 8 

do vlastnictví UK. Cílem převodu nemovitostí je zajistit pozemky (oddělené dle GP č. 

2556-192/2008)  nezbytně nutné pro současný chod areálu kolejí a menzy 17. 

listopadu. O návrhu smlouvy bylo hlasováno (15 – 0 – 0) a komise doporučuje návrh 

darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 

15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 

k uzavření smlouvy. 

 

c) na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor a nemovitosti ve správě  Kolejí  

a menz, v areálu „Vltava“, Weilova  1144/2,  Praha 10  –  Hostivař,  se  stávajícím  

nájemcem,  společností Sound Trust,  s.r.o. V diskusi byla kladně hodnocena 

dosavadní spolupráce s nájemcem a komise neshledala námitky proti uzavření nové 

smlouvy.  O návrhu smlouvy bylo hlasováno (15 – 0 – 0) a komise doporučuje plénu 

AS UK vyjádřit k návrhu smlouvy kladné stanovisko. 

 

 

Ad 5) Rektor univerzity seznámil členy komise s připravovanou aktualizací Vnitřního 

mzdového předpisu, který v mnoha svých bodech přestal vyhovovat reálným potřebám 

univerzity. Předložení návrhu změny je situováno na přelom měsíců březen a duben. 

 

 

 

Zapsal: Kuthan 


