
Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS FSV UK dne 28. 11. 2019 (14:30, H212) 

 

Přítomni: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Vilém          

Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha, Jan Hornát 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník; Tomáš Karásek, proděkan pro rozvoj; Jan Kindermann,           

vedoucí Oddělení projektové podpory a investic; Jindra Pavlová, fakultní právnička 

 

Omluveni: David Emler, Petr Soukup, Ondřej Šveda 

 

Dále nepřítomny: Denisa Hejlová, Gabriela Špetová 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK (dále EK) Hana Kubátová na úvod schůze přivítala všechny              

přítomné a představila program jednání: 1) snižování administrativní zátěže, 2) situace           

kolem SBP IPS FSV UK, resp. SBP, s.r.o, 3) informace ohledně spolupráce Rektorátu UK a               

společnosti SBP, s.r.o, 4) rozpočet dodatečného příspěvku poskytnutého z MŠMT, 5) plán            

realizace strategického záměru FSV UK na rok 2020, 6) dodatek ke smlouvě a náhradní              

prostory za Jinonice, 7) termíny EK v roce 2020, 8) různé. Následně uvedla bod Snižování               

administrativní zátěže a požádala zpravodaje bodu Viléma Novotného o shrnutí podkladů.  

 

Vilém Novotný shrnul připravené Teze k omezování administrativní zátěže FSV UK a            

představil sesbírané podněty a návrhy. Tajemník Ondřej Blažek reagoval na podněty a            

návrhy, s tezemi nemá problém, vítá iniciativu EK. Upozornil ovšem, že personální (ale             

rovněž prostorová) kapacita děkanátu je omezená.  

 

Po krátké diskuzi dala Hana Kubátová hlasovat o usneseních: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK souhlasí s Tezemi k omezování administrativní             

zátěže na FSV UK a žádá vedení FSV UK, aby podle nich pracovalo. 

Pro:  Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha, Hornát 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 2: EK AS FSV UK žádá vedení FSV UK, aby zapracovalo podněty a               

připomínky k omezování administrativní zátěže na FSV do Plánu realizace          

strategického záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2020. 

Pro:  Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha, Hornát 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 3: EK AS FSV UK žádá tajemníka fakulty, ing. Blažka, aby vypořádal              

podněty ke snížení administrativní zátěže a k 15. 1. 2020 informoval EK AS FSV              

UK o přijatých nebo plánovaných opatřeních. EK AS FSV UK bude dále            

pokračovat v diskuzi této agendy.  

Pro: Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha, Hornát 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 



 

Usnesení bylo přijato.  

 

V dalším bodě Hana Kubátová požádala právničku fakulty Jindru Pavlovou, aby EK FSV UK              

seznámila se situací kolem (dnes již přejmenované) společnosti SBP, s.r.o. Paní právnička            

zrekapitulovala stav věcí: společnost SBP, s.r.o. změnila název tak, aby firma dále nemohla             

být zaměnitelná s fakultním pracovištěm; se třemi zaměstnanci SBP IPS FSV UK byly             

rozvázány pracovní poměry dohodou ke dni 31. 1. 2020; další kroky budou záviset od              

výsledků auditu, který fakulta očekává 20. prosince t.r. Zdůraznila ovšem, že pokud jde o              

možnou finanční ztrátu, nelze mluvit pouze o režiích.  

 

Tajemník Ondřej Blažek doplnil, že fakulta provádí sběr podkladů a informací, které budou             

následně porovnány s výsledky auditu.  

 

Tomáš Karásek, pověřený vedoucí střediska SBP, shrnul jak se věc vyvíjí z hlediska projektů              

vedených na SBP IPS FSV UK a připravované restrukturalizace střediska uvnitř IPS FSV UK.  

  

Po delší diskuzi týkající se SBP IPS FSV UK, resp. SBP, s.r.o. informoval Vilém Novotný EK o                 

tom, že se stal předsedou fakultní odborové organizace. Vyjádřil se k činnosti odborové             

organizace v posledním období, mj. zmínil rezignaci některých funkcionářů odborové          

organizace. Vilém Novotný považuje spojování problému SBP, s.r.o. s odborovou organizací           

za účelové. Zeptal se přítomného tajemníka fakulty a bývalého děkana Jakuba Končelíka, zda             

na ně byl ze strany členů SBP, s.r.o., kteří byli rovněž funkcionáři odborové organizace,              

vyvíjen jakýkoliv nátlak. Oba odpověděli, že nikoli.  

 

Proběhla kratší diskuse na toto téma. Vilém Novotný se ohradil proti formě, kterou AS FSV               

UK zvolil pro zjišťování informací o činnosti odborové organizace ve spojitosti s kauzou SBP,              

s.r.o. Ostatní členové ekonomické komise argumentovali, že jim přijde pochopitelné          

požadovat vysvětlení ve chvíli, kdy je dle (nepříliš aktuálních) informací na webových            

stránkách odborové organizace zřejmé personální propojení, které by mohlo být potenciálně           

problematické. Byl vznesen dotaz na počet členů odborové organizace, na který Vilém            

Novotný odpověděl, že organizace je dostatečně početná.  

 

Po diskusi dala Hana Kubátová dala hlasovat o usnesení: 

 

Usnesení č. 4: EK AS FSV UK žádá vedení fakulty o poskytnutí informací o              

výsledcích auditu společnosti MC&A, s.r.o., dříve SBP, s.r.o., pro zasedání AS           

FSV UK konané dne 7. ledna 2020. 

Pro: Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha, Hornát 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Hana Kubátová v dalším bodě shrnula informace týkající se možné spolupráce SBP, s.r.o. s              

Česko-čínským centrem UK, kterou rektor univerzity Tomáš Zima ve svém dopise vyloučil.            

Hana Kubátová vyjádřila zklamání nad tím, že rektor univerzity dle jejího názoru mylně             

informoval akademickou obec, když nejprve řekl, že o finančních prostředcích ze strany            

Čínské lidové republiky nevěděl a následně potvrdil, že se jednání s čínskou velvyslankyní Ma              

Ke-čching a Milošem Balabánem osobně zúčastnil. 

 



Dalším bodem byl rozpis dodatečného příspěvku. Tento bod představil tajemník fakulty           

Ondřej Blažek. Monika Hollmannová se zeptala, zda máme k dispozici rovněž rozpis            

příspěvku na úrovni univerzity jako celku. Ondřej Blažek odpověděl, že výslednou tabulku            

máme, nemáme však excelový soubor, z kterého by byly zřejmé aplikované parametry pro             

výpočet. Hana Kubátová slíbila, že o tento soubor požádá předsedu Ekonomické komise AS             

UK Tomáše Nigrina.  

 

Z jednání odešel Emil Aslan.  

 

Po krátké diskuzi dala Hana Kubátová hlasovat o usnesení: 

 

Usnesení č. 5: EK AS FSV navrhuje AS FSV UK schválit změnu rozpočtu FSV UK               

na rok 2019 

Pro: Hollmannová, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha, Hornát 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Z jednání odešel Vilém Novotný.  

 

Přítomní členové EK pokračovali v diskusi a projednávání dalších bodů navzdory tomu, že             

EK přestala být usnášeníschopná. Hana Kubátová vyjádřila nespokojenost nad špatnou          

docházkou některých členů komise. Domnívá se, že takové jednání je neseriózní vůči            

ostatním členům EK, ale také vůči přítomným hostům. Po krátké rozpravě všichni přítomní             

členové požádali Hanu Kubátovou, aby zkontrolovala docházku všech členů EK a na příštím             

zasedání AS FSV UK navrhla odvolání dlouhodobě nepřítomných členů EK z komise.  

 

Hana Kubátová dále informovala, že s předsedou AS FSV UK Václavem Moravcem            

diskutovala o možnosti vyčlenit ve fakultním rozpočtu samostatné finanční prostředky pro           

AS FSV UK. Peníze by bylo možné využít na odměny pro tajemnici senátu, případně na               

překlady usnesení do angličtiny a občerstvení. Taková úprava by ovšem měla platit až pro              

příští senát. Přítomní členové EK vyjádřili s tímto návrhem souhlas. Jakub Končelík            

zdůraznil, že fakulta potřebuje funkční senát, který ovšem potřebuje funkční pracovní           

komise. Vítá proto snahu najít mechanismus podporující práci senátu, včetně možných           

odměn pro členy senátu. Hana Kubátová slíbila, že závěry této diskuse představí na plénu AS               

FSV UK a že se ke konkrétním návrhům EK vrátí v příštím roce.  

 

Hana Kubátová otevřela bod Plán realizace strategického záměru FSV UK na rok 2020, ke              

kterému se již členové EK vyjádřili usnesením č. 2. Dále představila svůj návrh, aby vedení               

fakulty do budoucna roční plány dodávalo pouze v bodech. Domnívá se, že v situaci, kdy               

fakulta předkládá detailní Strategický (dlouhodobý) záměr, je rozepisování ročních plánů          

zbytečné. Navrhuje výrazné zjednodušení struktury ročních plánů, a to z časových důvodů.            

Roční plány by tím také mohly být adresnější. Přítomní členové EK vyjádřili s takovým              

postupem souhlas.  

 

V dalším bodě se Hana Kubátová omluvila přítomným hostům Janu Kindermannovi a            

Tomáši Karáskovi, že EK přestala být usnášeníschopnou. Nicméně je požádala, aby           

zrekapitulovali důvody k podpisu dodatku ke smlouvě o rekonstrukci jinonické budovy, což            

oba učinili. Tomáš Karásek v krátkosti informoval o situaci okolo náhradních prostor.            

Technické detaily a termíny vysvětlil Jan Kindermann, administrativní a ekonomické uvedl           



Ondřej Blažek. Přítomní členové EK dodatek i smlouvu o pronájmu tichým souhlasem            

podpořili.  

 

Na závěr Hana Kubátová navrhla termíny jednání EK v první polovině roku 2020, a to vždy                

poslední čtvrtek v měsíci od 14,30 před zasedáním AS FSV UK: 30. 1. , 27. 2., 2. 4., 30. 4. a                     

28. 5. Přítomní  členové EK vyjádřili souhlas s předloženým harmonogramem zasedání. 

 

Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a ukončila schůzi.  

 

 

 


