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Informace předsedy EK AS PF UJEP k jednání o Čerpání rozpočtu neinvestičních 

nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP – stav k: 30. 9. 2021  

 

AS PF UJEP byla předložena informace o Čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů a 

ostatních osobních nákladů PF UJEP – stav k: 30. 9. 2021 spolu s podrobnou tabulkou 

obsahující Rozpočet čerpání 9/2021 a žádost o jejich projednání a schválení. Z uvedených 

údajů je zřejmé, že čerpání provozního rozpočtu PF v základních kategoriích probíhá 

v souladu s časovým plánem čerpání. Dílčí nejasnosti, odchylky v čerpání vzniklé většinou 

sezónními výkyvy a dalšími nepravidelnostmi, které jsou dané především vlivem pandemie 

covid-19, byly s PhDr. Bertlem, Ph.D. projednány a řádně vysvětleny.  

V tomto směru shledávám předložené materiály za vhodné k přijetí a navrhuji AS PF 

UJEP jejich schválení. 

 

V průběhu schvalování rozpočtu na rok 2021 došlo k předložení návrhu EK AS (17. 5. 2021) 

vrátit se po zářijové uzávěrce vývoje hospodaření PF UJEP k otevření některých otázek stran 

vývoje rozpočtu PF UJEP a podle aktuálních potřeb reagovat případnými rozpočtovými 

změnami s tím, že celkový objem rozpočtovaných prostředků zůstane na stejné úrovni. 

Z tohoto důvodu se předseda EK obrátil s dotazy na PhDr. Bertla, Ph.D. s dotazem na čerpání, 

resp. nečerpání některých položek a možnost převedení části nečerpaných zdrojů do kapitoly 

mzdových prostředků za účelem možného vyplacení jednorázových odměn a zvýšení příjmů 

zaměstnanců PF. 

Pokud lze sumarizovat, lze uvést a v diskusi případně rozvinout: 

Vedení PF UJEP vyplácí prostředky v rámci jednorázových odměn, přičemž využívá některé 

kapitoly, ze kterých bylo možné prostředky čerpat. 

Vedení PF UJEP nedoporučuje realizovat rozpočtovou změnu jako nesystémový krok. 

Vedení PF UJEP očekává v příštím roce zhoršené podmínky financování VŠ a tedy i PF UJEP 

a doporučuje ponechat zbylé prostředky do fondu provozních prostředků. 

Je třeba počítat se zdroji na Královu výšinu. 

 

Předseda EK AS PF doporučuje otevřít debatu k: 

Otázka kvalifikovaného odhadu, jak velkou výši prostředků ponechat do fondu provozních 

prostředků? 



Předseda EK AS požaduje sdělení průměrné výše a mediánu platu pracovníků PF UJEP ke 

dni 30. 9. na pozici odborného asistenta a na pozici docent – profesor s ohledem na stejné 

uveřejňované údaje ve státní a soukromé sféře.   

 

 

Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. 

Předseda EK AS PF UJEP     


