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Zpracovali: děkanka fakulty, proděkan pro rozvoj 

Zodpovídá: děkanka fakulty 

Čl. 1 Organizační změna a změna v řízení složek děkanátu 

S odvoláním na Statut Univerzity Karlovy v Praze, Statut Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem rozhodla o následující 

organizační změně:  

a) Zřizuji novou složku děkanátu „Kancelář děkana“. 

b) Vedoucí zaměstnanec Kanceláře děkana bude přímo podřízen děkanovi. 

c) Zřizuji novou složku děkanátu „Útvar interního auditu“. 

d) Vedoucí zaměstnanec Útvaru interního auditu bude přímo podřízen děkanovi. 

Čl. 2 Změna názvu jiného pracoviště 

Na základě žádosti vedoucí Kabinetu výuky cizím jazykům jsem rozhodla o změně názvu jiného 

pracoviště Kabinet výuky cizím jazykům tak, aby odpovídal současným jazykovým zvyklostem. Nový 

název zní: Kabinet výuky cizích jazyků. 

Čl. 3 Změna organizačního řádu  

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlášený Opatřením děkana 

č. 3/2014 se mění takto: 

 v Čl. 3, odst. 5 se v první položce výčtu slova „cizím jazykům“ nahrazují slovy „cizích jazyků“,  

 v Čl. 3, odst. 6 se na druhé místo výčtu, tj. za položku „ekonomické oddělení“ vkládá nová 

položka výčtu „kancelář děkana“, 

 v Čl. 3, odst. 6 se za položku výčtu „technicko-provozní oddělení“ vkládá nová položka výčtu 

„útvar interního auditu“,  

 v Čl. 5 se mění znění odst. 6, který nyní zní:  

„Děkanovi jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci následujících jiných pracovišť a složek 

děkanátu: 

o Středisko vzdělávací politiky 

o kancelář děkana 

o útvar interního auditu“, 

 v Čl. 5, odst. 10 se v první položce výčtu slova „cizím jazykům“ nahrazují slovy „cizích jazyků“,  

 v Čl. 15, pododst. 7.1 se slova „cizím jazykům“ nahrazují slovy „cizích jazyků“, 



 v Čl. 16, odst. 6 se za pododstavec 6.1 vkládá nový pododstavec 6.2, který zní:  

„6.2 Kancelář děkana  

o Zabezpečuje vykonávání rozhodnutí děkana a případně dalších orgánů fakulty a 

zajišťuje podmínky pro činnost děkana a dalších orgánů fakulty. 

o Zajišťuje organizačně a administrativně výkon funkce děkana a jeho poradních 

orgánů a případně dalších útvarů a komisí fakulty.“ 

 Původní pododstavec 6.2 se nyní čísluje jako 6.3 a následně se mění číslování dalších 

pododstavců odstavce 6 v článku 16.  

 v Čl. 16, odst. 6 se za nově číslovaný pododstavec 6.11 vkládá nový pododstavec 6.12, který 

zní:  

„6.12 Útvar interního auditu  

o Zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídících a kontrolních 

mechanizmů fakulty v oblasti hospodaření a vnitřní správy. 

o Ověřuje dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů 

univerzity a fakulty. 

o Prověřuje zajištění ochrany majetku univerzity ve správě fakulty. 

o Je koordinátorem při vnějších kontrolních akcích uskutečňovaných na fakultě.“ 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanky a účinnosti dnem 1. 10. 2014. 

 

V Praze dne 1. 10. 2014 

 

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r. 

děkanka fakulty 


