
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 1. 10. 2020, online 

 

Přítomni: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana          

Kubátová, Vilém Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Emil Aslan 

 

Nepřítomen: David Emler 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK; Tomáš Karásek, proděkan pro rozvoj; Ladislav            

Krištoufek, proděkan pro studium; Hana Pokorná, vedoucí EO 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK (dále: EK) Hana Kubátová v úvodu přivítala členy komise a               

hosty a představila program zasedání: 1) informace o projednávání prioritních bodů EK,            

především pak problematiky odvádění režií za vědecké projekty a správy vědeckých projektů            

na zářijovém plénu AS FSV UK a informace o dalším vývoji, 2) průběžná zpráva o tvorbě a                 

čerpání Stipendijního fondu v období 01-08/2020, 3) plán aktivit FSV UK v rámci             

Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ)           

2022–2025, 4) smlouvy o provedení překládky elektronické komunikační sítě v Areálu UK            

Jinonice, 5) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky              

nemovitostí v objektu U Kříže 609/6, 6) různé. 

 

V úvodu zasedání předsedkyně upozornila přítomné, že na sdílený disk umístila doplněné            

informace od tajemníka fakulty k podkladům vyžádaným předsedou AS FSV UK Václavem            

Moravcem společně s předsedkyní EK Hanou Kubátovou pro již zmíněné zářijové zasedání            

AS FSV UK. Aktualizované podklady obsahují informace o projektech zahájených před           

rokem 2016. Dále uvedla, že nastavení správců a příkazců na Institutu politologických studií             

FSV UK, o kterém EK na svém posledním zasedání rovněž diskutovala, projednala s             

ředitelem IPS Petrem Jüptnerem, který v této věci oslovil tajemníka Ondřeje Blažka. Ke             

konkrétnímu posunu ale zatím nedošlo. Dále informovala přítomné o usneseních č. 11, 12 a              

13 AS FSV UK, jež se týkají odvádění režií a správy vědeckých projektů. Na sdílený disk                

rovněž umístila pracovní verzi apelu na kandidátky a kandidáty na rektory, opět jak o tom               

bylo debatováno na minulých jednáních EK a AS FSV UK.  

 

V dalším bodě požádala Hana Kubátová proděkana Krištoufka o představení bodu týkajícího            

se průběžného čerpání Stipendijního fondu. Proděkan Krištoufek upozornil, že na          

nadcházejícím zasedání AS FSV UK předloží aktualizovanou verzi, ve které navrhuje zvýšit            

částku přidělenou institutům na tzv. ostatní účelová stipendia (PVS) o 50 000,- Kč. Tyto              

prostředky mohou být využity pro další podporu studentů v tíživé sociální situaci. V této              

souvislosti proděkan Krištoufek dodal, že univerzita zjednodušila mechanismus pro výplatu          

sociálních stipendií. Pokud jde o fakultní Stipendijní fond, současná tvorba cca 7,5 mil. Kč je               

oproti stejnému období minulého roku (9,5 milionu Kč) znatelně nižší. Do budoucna lze             

přitom očekávat další snížení.  

 

Proděkan Krištoufek rovněž potvrdil, že do budoucna nedojde k opětovnému přečerpání           

institutům přidělené částky, jak se o tom na zasedáních EK opakovaně mluvilo.  

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Usnesen%C3%AD%20AS%20FSV%20UK%201.%209.%202020.pdf
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Usnesen%C3%AD%20AS%20FSV%20UK%201.%209.%202020.pdf


 

V diskusi se Hana Kubátová zeptala, zda by vzhledem k přetrvávající pandemii a s ní               

souvisejícímu omezení cestování bylo možné rozvolnit čerpání částky, kterou instituty můžou           

využít na studentskou mobilitu. Monika Hollmannová by se k tomuto přiklonila a navrhla             

dvě řešení: umožnit institutům nevyčerpanou částku převést do dalšího roku, nebo umožnit            

institutům, aby částku na mobilitu mohly rovněž využít na pomocnou vědeckou sílu.  

 

Aby o tom mohl kompetentně rozhodnout, požádal proděkan Krištoufek přítomnou vedoucí           

EO Hanu Pokornou o přehled čerpání za instituty a položky. Navrhovanému řešení se ale              

nebrání a otázku otevře na plénu AS FSV UK.  

 

Ekonomická komise dále projednala navrhované zvýšení částky na ostatní účelová stipendia.           

Přítomné členky a členové EK tento návrh podporují.  

 

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o prvním návrhu              

usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK bere na vědomí zprávu o tvorbě a čerpání                

Stipendijního fondu v období 01-08/2020. 

Pro: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana          

Kubátová,Vilém Novotný,  Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Zdržel/a se: nikdo 

Proti: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Další body představil proděkan Tomáš Karásek. Pokud jde o Plán aktivit FSV UK v rámci               

Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ)           

2022–2025, proděkan Karásek informoval, že v následujícím období získá fakulta výrazně           

menší roční dotaci, než jakou disponovala v IP 2019–2020. Toto snížení souvisí se změnami              

principů distribuce prostředků, jak to požaduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy           

ČR. V praxi to například znamená, že v rámci IP a PPSŘ dojde k postupnému utlumení                

podpory internacionalizačních aktivit na úrovni institutů (typicky v podobě podpory          

akademické mobility) i na úrovni fakulty (výjezdová stipendia, stipendia pro studenty CJSP).            

Tento výpadek bude nutné kompenzovat, ať již ze standardního rozpočtu, nebo např. z             

příjmů cizojazyčných studijních programů. Prioritními cíli tak jsou především podpora          

flexibilních forem vzdělávání, jež jsou primárně chápány jako podpory e-learning nebo           

blended-learningu a souvisejícím procesům, dále pak zvyšování kompetencí studentů a          

zaměstnanců. Obecně je návrh fakultních aktivit koncipován tak, že IP 2021 (a částečně rok              

2022 v rámci PPSŘ) představuje přechodné a adaptační období na nové strategické priority. 

 

Po kratší diskusi dala Hana Kubátová hlasovat o druhém návrhu usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 2: EK AS FSV UK bere na vědomí plán aktivit FSV UK v rámci 

Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ)           

2022–2025. 



 

Pro: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana          

Kubátová,Vilém Novotný,  Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Zdržel/a se: nikdo 

Proti: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Dále proděkan Karásek představil záměr uzavřít smlouvy o provedení překládky elektronické           

komunikační sítě se společnostmi T-Mobile a SITEL v kontextu realizace projektu           

„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. Jak upozornil, smlouvy reagují na výchozí            

stav, jímž byla přítomnost komunikačních sítí v místě realizace přístavby, resp. obecně na             

nutnost změnit průchod těchto sítí pozemky a budovami ve vlastnictví Univerzity Karlovy.            

Uzavření obou smluv nebude mít samo o sobě dopady na fakultní rozpočet – náklady na               

realizaci překládky jsou řešeny v rámci výdajů na stavební práce v projektu Modernizace a              

rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice. 

 

Protože k tomuto bodu nebyly žádné otázky, dala Hana Kubátová hlasovat o třetím návrhu              

usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 3: EK AS FSV UK navrhuje AS FSV UK vyjádřit souhlas se záměrem                

uzavřít smlouvy o provedení překládky elektronické komunikační sítě se společnostmi          

T-Mobile a SITEL v kontextu realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK            

Jinonice“. 

Pro: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová,           

Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Zdržel/a se: Vilém Novotný 

Proti: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Následně představil proděkan Karásek záměrem uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o           

zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 v kontextu               

realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. 

 

Upozornil, že předkládaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty je              

vzorovým textem, který v návaznosti na realizaci stavebních prací a s nimi související úpravy              

vlastnictví pozemků přiléhajících k budovám Areálu UK Jinonice předjímá uzavření smluv s            

vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6, 158 00 Praha 5. Jde o další součást procesu                

upevňování funkčních a pozitivních vztahů s nejbližšími sousedy jinonického areálu. 

 

Protože k tomuto bodu nebyly žádné otázky, dala Hana Kubátová hlasovat o čtvrtém návrhu              

usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 4: EK AS FSV UK navrhuje AS FSV UK vyjádřit souhlas se záměrem                

uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky             



nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 v kontextu realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba             

areálu UK Jinonice“. 

Pro: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová,           

Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Zdržel/a se: Vilém Novotný 

Proti: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Odešla Denisa Hejlová. 

 

Následně Hana Kubátová otevřela bod různé. Zeptala se přítomného proděkana Karáska,           

zda již došlo k vyřešení problémů s připojením k síti eduroam v prostorech Pekařské 16.               

Zajímalo ji taky, zda již ve všech místnostech byla nainstalována potřebná technika na             

hybridní výuku. Proděkan Karásek se za zpoždění omluvil, vše by mělo být vyřešeno do konce               

týdne. Zaměstnanci Pekařské 16 budou rovněž instruováni, aby více využívali připojení z            

pevné sítě a odlehčili tak síti eduroam.  

 

Dále Hanu Kubátovou zajímalo, zda by bylo možné zprovoznit platformu          

konzultace.fsv.cuni.cz. Proděkan Karásek přislíbil, že se na to podívá. V této souvislosti si             

povzdechla nad malou připraveností univerzity na tento semestr, kdy podle ní mnohé věci             

(vč. například zajištění komunikačních platforem nebo fungování softwaru a hardwaru na           

hybridní výuku apod.) měly být vyřešeny již během léta a centrálně. Monika Hollmannová             

toto potvrdila a požádala, zda by bylo možné zajistit, aby pro přihlášení do MS Teams bylo                

možné i v budoucnu využívat identitu cuni (a aby tedy nebyla nutnost se nově přihlašovat               

pod fakultní identitou), protože již teď mají na Institutu ekonomických studií vše nastaveno.             

Hana Kubátová poděkovala fakultním zástupcům v AS UK, především pak Tomášovi           

Nigrinovi, že na některé nedořešené skutečnosti poukázali na zářijovém zasedání AS UK.  

 

Diskuse se dále vedla o zobrazování publikací na webu fakulty. Pan tajemník Blažek uvedl, že               

se toto řeší ve spolupráci s komerčním subjektem. V komisi převládl názor, že by toto mělo                

být opět řešeno centrálně, na úrovni univerzity a s využitím dat v OBD. Monika Hollmannová               

také navrhla, aby zobrazování publikací bylo pouze dle tzv. anglické normy (APA norma);             

například: Havránek, T. (2015). Measuring intertemporal substitution: The importance of          

method choices and selective reporting. Journal of the European Economic Association,           

13(6), 1180-1204. Dle ní není nutno programovat zobrazování publikací dle citační normy            

ISO 690. Komise s tímto názorem souhlasila. Důležité je, aby zobrazování publikací bylo             

vyřešeno co nejdříve.  

 

Hana Kubátová dále požádala tajemníka Ondřeje Blažka, zda by společně s vedoucí EO             

Hanou Pokornou mohli EK předložit statistiku výběru režií dle jednotlivých článků OD            

37/2018. Pan tajemník toto slíbil, není si ovšem jistý, zda to stihnou do dalšího jednání EK; o                 

termínu dodání proto bude ještě předsedkyni komise informovat. Hana Kubátová rovněž           

požádala pana tajemníka, zda by bylo možné na dalším jednání komise probrat fungování             

Dynamického nákupního systému (DNS). Zajímalo by ji, proč se soutěže zřejmě účastní            

pouze dvě malé firmy z Plzně. Není taky přesvědčena o tom, zda je účelné, že většinu                



administrativy kolem DNS zajišťuje vedoucí IT. Vilém Novotný toto podpořil a zeptal se, zda              

by fungování DNS bylo možné zrychlit, a to i vzhledem k blížícím se účetním uzávěrkám. Pan                

tajemník se na fungování DNS rád podívá, i tady ale naráží na kapacitní a finanční možnosti                

fakulty.  

 

Komise by zároveň uvítala lepší informovanost o možnosti využívat fakultní slevu v            

internetovém obchodě Alza.  

 

Hana Kubátová na závěr připomněla termín další schůze 29. 10. 2020.  


