
Zápis ze zasedání EK AS FSV UK 
 
2.10.2017 
 
Přítomni: Ondřej Ditrych, Monika Hollmanová, Vilém Novotný, Michal Paulus, Kamil Švec  
 
Omluveni: David Emler, Jiří Kukačka, Irena Reifová, Tomáš Weiss 
 
 

1) Čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2017 
 
EK diskutovala podklady k pololetnímu čerpání rozpočtu poskytnuté Ekonomickým 
oddělením děkanátu. Shodla se na tom, že vedoucí oddělení bude požádána o účast na 
příští schůzi komise za účelem vysvětlení parametrů čerpání; a o dodání těchto podkladů 
v podobě, v jaké byly poskytovány v minulosti, včetně rozpočtů institutů. 

 
 

2) Navýšení rozpočtu 
 

EK poukázala na absenci důvodové zprávy k poskytnutému materiálu, který je návrhem 
změny rozpočtu fakulty. Usoudila, že toto navyšování je navrhováno podle stejného klíče 
jako původní rozpočítání prostředků na instituty. Zároveň bylo v diskusi poukázáno na to, 
že při absenci důvodové zprávy nevyplývá z podkladu jasně, zdali rozpočítání dodatečných 
prostředků je jedinou změnou v rozpočtu fakulty či nikoliv. 

 
Usnesení: EK AS FSV doporučuje přijetí navrhovaného navýšení rozpočtu institutů. 

 
PRO: Ditrych, Hollmanová, Paulus, Švec 
PROTI:  
ZDRŽEL SE: Novotný  

 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

3) Principy rozdělování příspěvků a dotací na FSV pro rok 2018 
 

V diskusi navrhl Vilém Novotný (VN) vrátit předložený materiál k dopracování, jímž by byly 
ozřejmeny základní principy stanovovaných pravidel a ukázáno, jak se mohou prakticky 
projevit na základě dostupných dat (2016). Podle Moniky Hollmanové (MH) je materiál 
přehledným a čistým dokumentem, po kterém existovala dlouhodobá poptávka a který 
odráží principy uplatněné při sestavování stávajícího rozpočtu. Podle MH i Kamila Švece 
(KŠ) se jedná o formalizaci těchto principů zformovaných během jednání pracovních 
skupin k rozpočtu. Ondřej Ditrych (OD) ocenil jasnou formulaci principů, zároveň poukázal 
na absenci jasného vysvětlení jejich kořenů a širších souvislostí. Podle VN a OD je na 
základě takto úsporného podkladu, opět bez důvodové zprávy, pro členy senátu obtížné 
rozhodovat se o principech sestavování příštího rozpočtu. Podle VN se proto může EK 
pouze dohadovat, co principy předkladatel zamýšlel. Michal Paulus (MP) navrhl, aby EK 



žádala důvodovou zprávu při předložení principů v příštím roce; stávající principy považuje 
za výsledek předchozích jednání. Podle VN neměla tato předchozí jednání konsensuální 
povahu. Nad rámec obecné diskuse o principech podotkla MH, že v čl. 2, odst. 3 zřejmě 
chybí zdroje ve výši 19%. V závěru diskuse navrhl OD usnesení (č. 1). VN navrhl druhé 
usnesení (č. 2.) Po navržených usneseních proběhla další debata, v jejímž závěru navrhl 
OD úpravu původně navrženého usnesení č. 1. 
 
Usnesení (č. 1): EK AS FSV doporučuje přijetí předložených Principů rozdělování příspěvků a 
dotací na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pro rok 2018. Při absenci důvodové 
zprávy podmiňuje toto doporučení jasným vysvětlením jejich původu a širších souvislostí a 
stvrzením souladu s principy, na jejichž základě byl sestavován rozpočet pro rok 2017. 
Napříště rovněž vyzývá vedení fakulty, aby při překládání principů sestavování rozpočtu 
doplnilo návrh patřičnou důvodovou zprávou. 

 
PRO: Ditrych, Hollmanová, Paulus, Švec 
PROTI: Novotný 
ZDRŽEL SE:  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení (č. 2): EK AS FSV doporučuje vrátit předložené Principy rozdělování příspěvků a 
dotací na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pro rok 2018 k dopracování a 
opětovnému předložení včetně důvodové zprávy. 

 
PRO: Novotný 
PROTI: Ditrych, Hollmanová, Paulus, Švec 
ZDRŽEL SE: 

 
Usnesení nebylo schváleno. 

 
4) Kamerový systém 

 
EK vzala na vědomí Smlouvu o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického 
zařízení Městského kamerového systému. VN poukázal na absenci důvodové zprávy. 

 
5) Využití prostředků za publikace vyřazené z OBD 

 
EK diskutovala o možném využití přidělených prostředků za problémové akademické 
publikace vyřazené z OBD. Přítomní členové EK se shodli, že prostředky by mohly být 
využity k rozšiřování povědomí o principech dobré publikační činnosti a že vedení fakulty 
by mělo připravit návrh, jak budou vynaloženy. 
  
 
Zapsal: Ondřej Ditrych 

 
 


