
Zápis ze zasedání Ekonomické komise 19. 3. 2019 (15:00, 

H212) 

 

Přítomni: Hana Kubátová, M.A., PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.; doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.; 

Jan Hornát, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda; Mgr. Kateřina Turková; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; 

Ing. Mirka Kortusová 

Omluvena: Ing. Monika Hollmannová 

Hosté: Bc. Hana Pokorná, DiS. (vedoucí ekonomického oddělení); Ing. Ondřej Blažek 

(tajemník) 

 

Místopředseda AS FSV UK Bc. Ondřej Šveda přivítal členy na prvním zasedání Ekonomické 

komise Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále EK AS FSV UK). 

Byla ustavena volební komise ve složení: Bc. Ondřej Šveda, Ing. Mirka Kortusová, PhDr. Vilém 

Novotný, Ph.D. 

Nejprve byl/a volen/a předseda/předsedkyně EK AS FSV UK. Dr. Petr Soukup navrhl dr. Hanu 

Kubátovou na post předsedkyně EK AS FSV UK, Hana Kubátová návrh přijala 

Protikandidát(ka) nebyl(a) navržen(a). 

Proběhlo tajné hlasování: 7 pro, 1 se zdržel – předsedkyní EK AS FSV UK se tímto stala 

dr. Hana Kubátová 

 

Dále bylo přistoupeno k volbě místopředsedy/místopředsedkyně EK AS FSV UK. Kateřina 

Turková navrhla dr. Jana Hornáta, ten návrh nepřijal. Jan Hornát navrhl Kateřinu Turkovou, 

ta návrh přijala. 

Protikandidát(ka) nebyl(a) navržen(a). 

Proběhlo tajné hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi – místopředsedkyní EK AS FSV UK se tímto stala 

Kateřina Turková. 

 

Bc. Hana Pokorná, DiS. (vedoucí ekonomického oddělení) informovala o činnosti ekonomické 

komise a materiálech, které budou mít členové EK AS FSV UK od ekonomického oddělení 

k dispozici. 

Dr. Vilém Novotný (člen předešlé ekonomické komise) doplnil informace poskytnuté vedoucí 

ekonomického oddělení.  

Byla upřesněna role, povinnosti a práva členů EK a EK AS FSV UK jako takové.  

Tajemník Ing. Blažek poskytl členům EK AS FSV UK informace o budoucím stavu rozpočtových 

prostředků. 

Bc. Hana Pokorná, DiS. upozornila na problematické aspekty změny Principů rozdělování 

rozpočtu ve vztahu, k již vznikajícímu rozpočtu.  



Dále byly diskutovány priority EK AS FSV UK v nadcházejícím období. 

EK shledala přínosné dále se zabývat Plánem realizace strategického záměru na úrovni komisí 

AS FSV UK.   

Tajemník Ing. Ondřej Blažek, na podnět členů EK, informoval o průběhu elektronizace oběhu 

účetních dokladů. Aktuálně jsou v řešení elektronické cestovní příkazy, do nynějška se dle 

informací vedoucí ekonomického oddělení nepodařil vysoutěžit nový ekonomický systém, je 

to však předmětem jednání. 

Ing. Ondřej Blažek hovořil o problematice technologického a IT zajištění, v současnosti 

se řeší konsolidace, neuspokojivý stav serverovny aj. 

Dr. Hana Kubátová nadnesla problém s účetními středisky, řešení se dle vedoucí 

ekonomického oddělení chystá, proběhne změna funkcionality.  

EK se shodla na tom, že je nanejvýš potřebné rozběhnout elektronický oběh dokumentů. 

Dle tajemníka Ing. Blažka jsou v současnosti na celofakultní úrovni diskutovány také weby 

a platební brány. 

Místopředseda AS FSV UK Bc. Ondřej Šveda upozornil na to, že je problematické, že 

prostředky na činnost AS FSV UK jsou fixovány na děkanát (vzhledem k možné elektronizaci 

voleb a její finanční náročnosti). 

Dr. Soukup navrhl, aby byly podklady týkající se EK AS FSV UK, jako např. plánované zvýšení 

čerpání prospěchová stipendia, dodány EK FSV UK před zasedáním AS FSV UK tak, aby si je 

mohli členové EK řádně prostudovat, a aby k nim případně mohla EK AS FSV UK zaujmout 

před zasedáním AS FSV UK stanovisko. 

Dr. Hornát navrhl, aby byly aktuální události týkající se stěhování z Jinonic předkládány EK 

AS FSV UK, členové EK FSV UK s návrhem souhlasili. 

Dr. Novotný nadnesl téma rostoucí byrokracie a potřeby revize vzhledem k související 

zvyšující se administrativní a personální zátěži pro FSV UK. 

Bc. Hana Pokorná, DiS. se vyjádřila k problematice administrace vědeckých projektů.  

V rámci EK AS FV UK byla diskutována možnost schvalování a úpravy výše správní a provozní 

režie a s tím související dotování výuky z grantů na vědu. 

Bc. Ondřej Šveda, vzhledem k enormnímu počtu zájemců o vstup do EK AS FSV UK, navrhl, 

aby se Legislativní komise AS FSV UK výhledově zabývala úpravou, která by omezila 

maximální počet členů v komisích AS FSV UK tak, aby nebyla ohrožena jejich funkcionalita. 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 2. května 16:30 hod. v místnosti H212 

(Hollar). 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Turková 


