UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Provozní pokyn č. 4/2017
Č.j. 26/2017/T

Pravidla pořádání a podpory fakultních akcí a konferencí na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Zpracoval: kolegium
Zodpovídá: tajemnice fakulty
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) podporuje pořádání fakultních akcí
a konferencí, které svou povahou korespondují s dlouhodobým strategickým záměrem fakulty
a Univerzity Karlovy. Návrhy na jejich pořádání či poskytnutí záštity děkanem fakulty a rozpočty
konferencí ve smyslu Opatření děkana č. 18/2017 se zadávají prostřednictvím on-line
formuláře dostupném na https://akce.pedf.cuni.cz/. Rozpočet konference musí obsahovat
všechny plánované náklady vč. fakultní režie (ve smyslu Opatření děkana č. 24/2017), počet
účastníků a z toho plynoucí výpočet výše konferenčního poplatku na účastníka. Rozpočet
konference, která je pořádaná ve spolupráci s cizí organizací, a rozpočet konference
mezinárodní, je třeba vždy projednat s tajemnicí fakulty ještě před zadáním do on-line aplikace.
Na konferenci zřídí ekonomické oddělení samostatné středisko v iFIS, kde budou příjmy a
výdaje odděleně sledovány.
Garantující pracoviště má v rámci nákladů na fakultní režii nárok na bezplatné poskytnutí
propagačních materiálů podle počtu aktivních účastníků konference, a to ve formě tzv.
konferenčního balíčku, který obsahuje blok, propisovací tužku, desky na konferenční materiály
a informační brožuru o fakultě. V případě, že konferenční poplatek není možné vybírat či
nepokryje náklady konference, nebo pokud se konference koná mimo fakultní prostory, může
pracoviště požádat o snížení částky nákladů na fakultní režii. Počet konferenčních balíčků je
pak řešen individuálně.
V případě menších fakultních akcí a konferencí s rozpočtem do 2.000,- Kč, u nichž garantující
pracoviště není schopno pokrýt náklady ani s nulovou fakultní režií, lze požádat fakultu o
jednorázový příspěvek ve výši 500,- Kč na akci/konferenci, a to maximálně 2x ročně, resp.
1000,- Kč 1x ročně.
Jakékoliv další finanční příspěvky nebo jiné formy podpory ze strany fakulty musí být řádně
zdůvodněny a předloženy ke schválení kolegiu děkana, a to s dostatečným předstihem před
ohlášením této fakultní akce/konference prostřednictvím on-line formuláře.
Termíny pořádání fakultních akcí/konferencí v prostorách fakulty se nesmí krýt s řádnou
výukou v semestrech. Výjimky je nutno předjednat se studijními proděkankami a schvaluje je
děkan.
Při organizaci fakultních akcí/konferencí lze využít ubytovacích prostor v budově fakulty
v Brandýse nad Labem (garantuje vedoucí TPO Brandýs). Náklady na ubytování mohou být
účastníky placeny přímo na místě, nebo mohou být hrazeny formou alikvotně navýšené
fakultní režie.
Tento provozní pokyn je platný od 1. července 2017.
V Praze dne 16. 6. 2017
Ing. Ivana Kočová, v.r.
tajemnice

