Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS FSV UK dne 27. 9. 2019 (10:00, H212)
Přítomni: Emil Aslan, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík,
Hana Kubátová, Mirka Kortusová, Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Lukáš Vácha
Hosté: Ondřej Blažek, tajemník; Eva Horníčková, vedoucí OV; Tomáš Karásek, proděkan
pro rozvoj; Jitka Kryšpínová, tajemnice IKSŽ; Radka Mácová, tajemnice IPS; Václav
Moravec, předseda AS FSV UK; Tomáš Nigrin, ředitel IMS; Hana Pokorná, vedoucí EO; Alice
Němcová Tejkalová, děkanka; Zdeněk Uherek, ředitel ISS
Omluveni: David Emler, Petr Soukup, Ondřej Šveda, Kateřina Turková
Předsedkyně EK AS FSV UK (dále EK) Hana Kubátová na úvod schůze představila program
jednání. Dále stručně zrekapitulovala usnesení přijatá na předešlém zasedání EK a
představila podklady k prvnímu prioritnímu tématu komise, kterým bylo zlepšení
managementu vědeckých projektů. Otevřela diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Dala
proto hlasovat o usnesení:
Usnesení č. 1: EK AS FSV UK děkuje tajemníkovi Ing. Blažkovi a OV za podniknuté kroky
vedoucí ke zlepšení managementu vědeckých projektů a žádá tajemníka fakulty, aby
Ekonomickou komisi informoval dalším postupu v této věci před říjnovým jednáním
Ekonomické komise.
Pro: Aslan, Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný,
Špetová, Vácha
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Usnesení bylo přijato.
Dále dala hlasovat o dalším usnesení:
Usnesení č. 2: EK AS FSV UK žádá o možnost vyjádřit se k návrhu opatření děkanky
Podávání projektových přihlášek a hospodaření s projektovými prostředky a k manuálu pro
řešitele, který připravuje proděkan pro vědu a výzkum prof. Kučera.
Pro: Aslan, Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný,
Špetová, Vácha
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Usnesení bylo přijato.

Hana Kubátová dále zrekapitulovala podklady k tématu administrativní zátěže, zaměřila se
především na nejasnosti kolem zaměstnávání zahraničních expertů. Z komunikace s

Ekonomickým oddělením a Právním referátem FSV UK vyrozuměla, že fakulta eviduje
smlouvy o cestovních náhradách, variant B (paušál), jako příjem, a to přesto, že tato
skutečnost není ze smlouvy zřejmá. Upozornila rovněž na paradox, kdy zahraniční expert
musí dle současné praxe danit skutečně vynaložené náklady. Požádala Viléma Novotného,
aby na příští schůzi EK připravil další podklady k tomuto prioritnímu tématu. Poté
následovalo hlasování o usnesení:
Usnesení č. 3: EK AS FSV UK vyzývá tajemníka fakulty k reflexi požadavků Ekonomické
komise týkající se zmírnění administrativní zátěže pracovníků fakulty.
Pro: Aslan, Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný,
Špetová, Vácha
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Usnesení bylo přijato.
Hana Kubátová otevřela další bod schůze, a to otázku Principů rozdělování příspěvků a
dotací na UK. Dala slovo Václavovi Moravcovi a požádala jej, aby z pozice předsedy AS FSV
UK zrekapituloval dosavadní kroky fakultního senátu v této věci. Václav Moravec seznámil
přítomné s nespokojeností AS FSV UK, který se domnívá, že univerzitní principy rozpočtu
jsou v rozporu s Dlouhodobým záměrem UK. Dále informoval o dopise adresovaném
předsedovi AS UK Františkovi Zahálkovi z května 2019, na který dodnes nedostal odpověď.
Hana Kubátová vstoupila do diskuze a zeptala se, proč fakultní zástupci v AS UK
rozporované Principy podpořili, a to jak v EK AS UK, tak i v AS UK. Tomáš Nigrin uvedl, že
fakultní zástupci výměnou zajistili, aby do výpočtu nově vstupoval aktuální vážený průměr
(5:3:2 za poslední tři roky). Dále seznámil EK s možnostmi a limity dalšího postupu v dané
věci. Shrnul kontext přípravy principů rozpočtu na UK pro rok 2019. Václav Moravec vyjádřil
ochotu AS FSV podpořit fakultní zástupce v AS UK v tom, aby se aktivně a razantně domáhali
změny Principů rozpočtu UK. Do rozpravy vstoupila děkanka Alice Němcová Tejkalová a
seznámila EK s aktuálními informacemi týkajícími se především rozpisu dodatečného
příspěvku MŠMT. Konstatovala, že ve verzi, kterou dostala jako podklad pro RKR, objevila,
že neobsahuje kompenzaci za chybu v rozpočtu UK, a informovala, že věc začala prioritně
řešit s panem kancléřem a vedoucím ekonomického odboru. Tomáš Nigrin navrhl
koordinovaný postup, kdy v podobě série vystoupení zástupců fakulty na jednáních EK AS
UK a na plénu AS UK. Hana Kubátová požádala zástupce fakulty v AS UK, aby informovali
EK o dalším postupu. Emil Aslan vyjádřil nespokojenost s tím, že zástupci FSV v AS UK
hlasovali v rozporu s názorem AS FSV UK.
Hana Kubátová debatu shrnula následovně: EK počká na informaci od děkanky o příslušném
jednání rozšířeného kolegia rektora a na informaci od Tomáše Nigrina o návrhu postupu
zástupců fakulty v AS UK ve věci úpravy Principů rozpočtu UK.
Odešel Lukáš Vácha.
Hana Kubátová dala hlasovat o usnesení:

Usnesení č. 4: EK AS FSV UK podporuje koordinovaný postup zástupců fakulty v
Akademickém senátu UK ve věci Principů rozpočtu.
Pro: Aslan, Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Kortusová, Špetová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Usnesení bylo přijato.
Hana Kubátová otevřela bod různé. Mirka Kortusová informovala o snížení sociálního
pojištění a vyjádřila nespokojenost s tím, že tato informace nebyla poskytnuta
zainteresovaným zaměstnancům fakulty. Taková informace je důležitá, protože má
rozpočtové dopady. Tajemník fakulty uvedl, že záležitost napraví. Nikdo další se do rozpravy
nepřihlásil.
Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a ukončila schůzi.
Zapsali: Jakub Končelík a Hana Kubátová
Viděli: všichni

