
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 28. 5. 2020 (online) 

 

Přítomni: Emil Aslan, David Emler, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan          

Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Kateřina Turková, Ondřej Šveda,         

Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Vilém Novotný, Gabriela Špetová 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK, Hana Pokorná, vedoucí EO FSV UK 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK Hana Kubátová v úvodu přivítala členky a členy komise a hosty                

a představila tři body jednání: 1) návrh univerzitních Principů rozdělování příspěvků a dotací             

na rok 2021, 2) návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2019 a návrh Výroční zprávy o                 

hospodaření FSV UK za rok 2019, 3) termíny a způsob zasedání EK v zimním semestru               

akademického roku 2020/2021.  

 

Stejně jako v případě předešlého jednání požádala Hana Kubátová přítomné o dodržení            

následujících kroků a zásad. Pokud bude někdo kromě vyzvaných řečníků chtít promluvit,            

nechť zvedne ruku, případně se o slovo přihlásí tlačítkem „raise hand“. V případě hlasování o               

návrzích usnesení požádá předsedkyně komise přítomné nejdříve o vyjádření nesouhlasu a           

následně zdržení se. Hlas ostatních bude automaticky považován za souhlas s navrženým            

usnesením.  

 

Přítomní členové komise vyjádřili s tímto postupem tichý souhlas.  

 

Hana Kubátová informovala přítomné členy komise, že plénum fakultního senátu podpořilo           

usnesení komise z 30. 4. 2020 ve věci univerzitních Principů rozpočtu. Na svém zasedání 5.               

5. 2020 Akademický senát FSV UK vyzval EK AS UK i AS UK jako celek, aby se zasadily o                   

upravení univerzitních Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy             

reflektovaly vědecký výkon fakult i za období po roce 2015. 

 

V návaznosti na toto usnesení odeslali předseda AS FSV UK a předsedkyně EK AS FSV UK                

rektorovi UK, předsedovi AS UK a předsedovi EK AS UK dopisy, ve kterých apelují na to, aby                 

univerzita více akcentovala kvalitu v rozdělování vědeckých prostředků. Jejich dopisy, včetně           

všech odpovědí, jsou dostupné na webové stránce fakultního senátu a na sdíleném disku             

komise. Hana Kubátová poděkovala vedoucí odd. vědy fakulty Evě Horníčkové za pomoc při             

přípravě dopisů.  

 

Hana Kubátová se společně s tajemníkem fakulty Ondřejem Blažkem zúčastnila tzv. prvního            

čtení nových univerzitních Principů na zasedání Ekonomické komise AS UK. Předložené           

principy obsahují tři hlavní změny. Za prvé, principy odkazují na nový návrh pro dělení              

prostředků na vědeckou činnost, které by mělo zohlednit výstupy získané z procesu vnitřního             

hodnocení vědy; tomuto bodu bude věnován kulatý stůl, který se uskuteční 15. 6. 2020 na               

RUK. Hana Kubátová vyjádřila zájem se jednání u kulatého stolu zúčastnit. Za druhé, vedení              

univerzity navrhuje aktualizovat výpočet fixní části rozpisu příspěvku na vzdělávání (jedná se            

především o posun referenčního období při výpočtu podílů fakult ze současného rámce            



2015–2017 na rámec 2018–2020 při zachování stejných vah pro jednotlivé roky referenčního            

období, tj. 2:3:5). Za třetí, vedení univerzity navrhuje v Principech ponechat pouze zdroje na              

údržbu nemovitého majetku, čl. 4, odst. 4. Naopak zdroje dle čl. 4, odst. 5 navrhuje alokovat                

do Mimořádného příspěvku na podporu projektů (tzv. Mikuláš).  

 

Poslední změnu dále vysvětlil tajemník fakulty, který společně s vedoucí EO Hanou            

Pokornou následně představili návrh výroční zprávy o hospodaření FSV UK za rok 2019.  

 

V diskusi pak Hana Kubátová požádala o drobnou opravu tabulky 3.8 ve Výroční zprávě FSV               

UK za rok 2019, kde by podle ní místo “interních” pracovníků v nadpisu mělo být uvedeno                

“aktivních” pracovníků (tzn. včetně externistů a studentů).  

 

Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo další nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o               

návrhu usnesení:  

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit předložené znění              

Výroční zprávy FSV UK za rok 2019 a Výroční zprávy o hospodaření FSV za rok               

2019. 

Pro: Emil Aslan, David Emler, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub            

Končelík, Hana Kubátová, Kateřina Turková, Ondřej Šveda, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

V dalším bodě zahájila Hana Kubátová diskusi o termínech jednání EK v zimním semestru              

akademického roku 2020/2021. Navrhla fixní termíny, a to opět vždy poslední čtvrtek v             

měsíci od 14:30 před zasedáním AS FSV UK: 1. 10. 2020, 29. 10. 2020, 26. 11. 2020, 7. 1.                   

2021 a 28. 1. 2021. EK je rovněž připravena se sejít v létě a to tak, aby řádně projednala                   

návrh rozdělení položky Bonifikace Progresu.  

 

Přítomní  členové EK vyjádřili souhlas s předloženým harmonogramem zasedání. 

 

Členové dále diskutovali o otázce, zda se vrátit k osobnímu schůzování nebo zachovat             

současný online formát jednání, případně zavést nějakou kombinaci obojího. Komise se po            

kratší diskusi shodla, že způsob vedení schůze nechá na předsedkyni, která rozhodne na             

základě předložených bodů jednání. Hana Kubátová proto rezervuje místnost č. 212 v            

Hollaru, v případě, že by ale komise zasedala online, bude o tom dopředu informovat a               

rezervaci zruší.  

 

Hana Kubátová na závěr poděkovala všem přítomným a ukončila schůzi.  

 

 


