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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne xx. října 2020 

UKPF/409251/2020 

 

Zápis z 2. zasedání Ekonomické komise Akademického senátu Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy 

 konaného dne 8. října 2020 od 9:00 hod. 

 

Přítomni:  Boháč, Eichlerová, Ordeltová, Podzimková, Sedláček, Sobotka, Ulvr, Žákovská 

Omluveni: Sejkora 

Hosté:  Antoš, Hájek, Schmidtová 

 

Předsedkyně komise kol. dr. Eichlerová přivítala všechny přítomné a představila program 

zasedání, v návaznosti na nějž představila přítomné hosty, proděkana doc. Antoše, tajemníka 

fakulty Bc. Hájka a vedoucí ekonomického oddělení Ing. Schmidtovou.  

 

Program 

1. Informace o hospodaření fakulty 

2. Zpráva o čerpání rozpočtu PF UK za 1. pololetí roku 2020 

3. Různé 

 

1. Informace o hospodaření fakulty 

Úvodního slova se ujal Bc. Hájek a vysvětlil, že účelem tohoto bodu je představit EK AS PF UK 

základ hospodaření fakulty a poskytnout komplexní informace o tom, jakým způsobem se tvoří 

rozpočet a co jsou jeho příjmové a výdajové složky, jaká jsou základní pravidla hospodaření 

fakulty, rozdělení fondů a jaké jsou nástroje kontroly.  

Ing. Schmidtová rozdělila svůj výklad do několika částí. V první části hovořila o zdrojích příjmů. 

Jako hlavní složku příjmu financování fakulty uvedla příspěvky Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a vysvětlila význam a účel jednotlivých ukazatelů. Uvedla, že zatímco peněžní 

prostředky z ukazatele A (příspěvek na vzdělávání), K (kvalita a výkon) a příspěvky na odpisy 

z nemovitostí lze používat volně, ukazatele C (příspěvek na stipendia studentů v doktorském 

programu), F (příspěvek na činnost univerzity třetího věku a studentů se speciálními potřebami) a 
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I (institucionální příspěvek) lze čerpat pouze účelově, a pokud nejsou v daném roce vyčerpány, 

lze je převést do fondu provozních prostředků a mohou se účelově použít v roce dalším. 

Další složkou příjmů jmenovala hlavní a doplňkovou činnost fakulty. Mezi hlavní činnost zařadila 

příjmy od studentů (např. za příjímací řízení nebo program CŽV) a příjmy z kurzů Juridika, 

v doplňkové činnosti nesouvisející s výukou jmenovala především příjmy z nájmu a pronájmu. 

Jako velmi významný zdroj financování uvedla dotace na podporu vědy a výzkumu poskytované 

MŠMT, kam řadíme např. volnou dotaci na vědu nebo účelové dotace v podobě programů 

PROGRES, GA UK, SVV a UNCE. Dalšími zdroji příjmů jsou například dotace Ministerstva 

kultury v rámci projektu NAKI a granty Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR. 

Všechny tyto dotace se čerpají účelově a nejsou-li vyčerpány, musí se vracet. 

Kol. doc. Boháč doplnil přehled a detaily rozdělování univerzitních peněz mezi jednotlivé fakulty 

v závislosti na pravidlech schvalovaných AS UK. Od toho se odvíjela debata o předvídatelnosti 

objemu ukazatele A, který byl shledán ne zcela předvídatelným. Doc. Antoš doplnil mechanismus 

univerzitního přerozdělování peněžních prostředků o informace o poměru fixní a výkonové části a 

jednotlivých ukazatelích, jako jsou např. počet absolventů, graduation rate, mobilita, samoplátci a 

další. 

V druhé části svého výkladu se Ing. Schmidtová věnovala tvorbě fakultního rozpočtu, jenž se 

začíná tvořit v březnu po obdržení rektorátem schváleného rozpisu příspěvku a dotací na daný rok 

schváleným AS UK. Do té doby funguje fakulta podle provizorního rozpočtu. Před vytvořením 

rozpočtu jsou oslovena fakultní pracoviště a jejich požadavky jsou zapracovány spolu 

s pravidelně se opakujícími náklady a rozpočty známých schválených grantů, projektů a 

programů. Výsledkem je první verze fakultního rozpočtu, která zpravidla vychází se schodkem. 

Poté následují jednání všech zainteresovaných, dokud není rozpočet vyrovnaný. Ing. Schmidtová 

uvedla, že například letos byla AS PF UK pro schválení předložena až pátá verze. 

Jako další zdroj financování následně Ing Schmidtová představila fondy. Rozdělila jednotlivé 

fondy, vysvětlila jejich čerpání, tvorbu a účel, poté spolu s doc. Antošem zodpověděla otázky 

členů EK AS PF UK týkající se Stipendijního fondu. Z diskuse vyplynulo, že i když nebude 

Stipendijní fond naplněn, má fakulta povinnost prospěchová stipendia v určitém rozsahu vyplácet. 

Je proto žádoucí nesnižovat prostředky ve Stipendijním fondu pod určitou přiměřenou mez. 

Ve třetí části svého výkladu Ing. Schmidtová detailně mluvila o kontrolních mechanismech, 

které rozdělila do kontroly na fakultní a univerzitní úrovni. Na fakultní úrovni probíhají kontroly 

nákupů, vkládání do registru smluv, vypracovávání měsíčních přehledů kontroly, pololetní i 

celoroční zpráva o rozpočtu předkládaná AS PF UK, platí také 3 ekonomické směrnice upravující 

finanční kontrolu, oběh dokladů a úpravu cestovních náhrad. Na univerzitní úrovni činnost 

ekonomického oddělení pravidelně prochází kontrolou účetních postupů na rektorátu. 

Ekonomické oddělení rovněž využívá poradenství daňové poradkyně univerzity. PF UK rovněž 

využívá služeb externího auditora. 

Bc. Hájek v návaznosti na některé výše uvedené části hovořil o tzn. „univerzitní centralizaci“ 

některých nákupů a služeb, a to z pohledu přínosu a rizik (výhody X nevýhody). 
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2. Zpráva o čerpání rozpočtu PF UK za 1. pololetí roku 2020 

Bc. Hájek zahájil tento bod představením obou předem zaslaných dokumentů a předal slovo Ing. 

Schmidtové. Ing. Schmidtová upozornila, že hospodaření v prvním pololetí roku 2020 ovlivnila 

koronavirová pandemie a že pololetní stav v tabulce (+ 40 413 000 Kč) může být ovlivněn dvěma 

faktory. Na stránce příjmové postupným měsíčním vyplácením příspěvku na vzdělávání, který 

bývá z 10% doplacen až v listopadu a letos není jisté, zda ho opravdu obdržíme – hospodářský 

výsledek to snižuje. Naopak umělé zvýšení výsledku přináší účelové dotace, které jsou v plné výši 

poskytnuty v březnu a dubnu, ale čerpají se až od září. Když se tento účetní výsledek upraví, 

vyjde provozní výsledek na + 5 985 000 Kč. Následně Ing. Schmidtová mluvila o procentuálním 

naplnění stanovených příjmových a výdajových složek a shrnula pololetní stav jako poměrně 

příznivý a s příjemnou rezervou. 

Kol. dr. Eichlerová se v návaznosti na informace o procentuálním plnění zeptala, jak je možné, 

že fakulta plní plánovaný odběr plynu, když byla budova na jaře zavřená. Bc. Hájek vysvětlil, že 

skrze centrální smlouvu přes univerzitu máme závazek odebírat množství plynu odpovídající 

složené záloze a že v případě neodběru, platíme sankce. 

Kol. dr. Eichlerová závěrem tohoto bodu navrhla znění usnesení, které bylo jednomyslně přijato. 

Usnesení č. 2/1: 

EK AS projednala předloženou Zprávu o čerpání rozpočtu PF UK za 1. pololetí roku 2020 a 

bere ji na vědomí. 

(6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

3. Různé 

Ing. Schmidtová doplnila informace o aktuálním hospodaření fakulty v čase od probrané 

pololetní zprávy, ke stavu do 31. srpna 2020. Provozní výsledek je +10 558 000 Kč. 

Kol. dr. Eichlerová vznesla dotaz, zda se stíhá plánovaný nákup notebooků. Bc. Hájek vysvětlil, 

že se nyní nacházíme v procesu nastavení výběrového řízení na dodávku notebooků s tím, že do té 

doby se budeme snažit hledat i jinou cestu jako například oslovit jinou součást UK, která by měla 

a mohla poskytnout plnění z jejich rámcové smlouvy. Dále upozornil, že v tuto chvíli se kvůli 

vysoké poptávce na trhu a pozdním dodacím lhůtám nedaří notebooky dodavatelům zajistit včas. 

Z výše uvedených důvodů bude plánovaný nákup opožděný.  

Kol. dr. Eichlerová závěrem předestřela přítomným záměr svolat komisi v prosinci 2020 nebo 

v lednu 2021 k projednání nových formátů rozpočtu a zpráv a jeho čerpání, jak jsou připravovány 

Bc. Hájkem ve spolupráci s Ing. Schmidtovou, poděkovala přítomným za účast, a zasedání 

ukončila. 

 

 

Zapsala: Ordeltová 

Schválila: Eichlerová 


