
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 30. 1. 2020 (14:30, H212) 

Přítomni: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Hana Kubátová, 

Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Ondřej Šveda, Kateřina Turková, Lukáš 

Vácha 

Omluveni: David Emler, Denisa Hejlová, Jakub Končelík, Petr Soukup 

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

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

přítomné a představila program jednání: 1) informace o vývoji rozpočtu UK, 2) variantní 

návrhy rozpočtu AS FSV UK, 3) stipendijní fond, 4) zrušení SBP IPS FSV UK a informace 

vyplývající ze zveřejněného mimořádného interního auditu hospodaření Česko-čínského 

centra UK, 5) různé.  

Hana Kubátová informovala členy a členky EK, že oslovila předsedu EK AS UK Tomáše 

Nigrina s prosbou, aby apeloval na předsedu AS UK Františka Zahálku ve věci 

nezodpovězených dopisů AS FSV UK týkajících se Principů rozdělování financí na UK. 

Ukázalo se, že došlo k nedorozumění; kopie odpovědí mají nyní členky a členové EK ve 

sdílené složce. Z dopisů vyplývá, že podle Františka Zahálky jsou současné Principy v souladu 

se snahou univerzity zaměřit se především na kvalitu. Nicméně uvádí, že bude rád, pokud 

Fakulta sociálních věd UK připraví modifikaci Principů nebo přímo nový návrh, který by více 

reflektoval náš pohled na excelenci a internacionalizaci v rámci přerozdělení finančních 

prostředků na UK. Hana Kubátová by ráda takovou modifikaci ve spolupráci s členy a 

členkami EK připravila a v této souvislosti navrhla hlasovat o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK se zavazuje připravit modifikaci Principů rozdělování 

rozpočtu na UK a vyzývá Hanu Kubátovou, aby prvotní návrh představila na jednom z 

příštích zasedání EK. 

Pro: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Hana Kubátová, Vilém Novotný, 

Gabriela Špetová, Ondřej Šveda, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato. 

Jelikož příprava modifikace vyžaduje dostupnost většího množství dat, která jdou nad rámec 

současných indikátorů, obrátila se Hana Kubátová na vedoucí EO Hanu Pokornou, aby 

potvrdila, že fakulta shromažďuje data, která dosud nejsou aktuálními Principy rozpočtu 

zohledněna. Ondřej Blažek informoval, že tyto indikátory shromažďuje OZS a OV, nikoli EO. 

EK se může v této otázce obrátit na proděkanku pro zahraniční styky Zuzanu Kasákovou.  

Hana Kubátová dále v reakci na minulou debatu uvedla, že dle jí dostupných informací 

univerzita počítá s pokračováním univerzitního programu Progres.  



Dále Hana Kubátová upozornila, že zatím nedošlo k úpravě formulářů “Smlouva o cestovních 

náhradách – zahraniční expert”, a to tak, aby z nich bylo patrné, kdy je daňová povinnost na 

straně FSV UK a kdy na straně zahraničního pracovníka. Hana Pokorná potvrdila, že 

formuláře budou upraveny do měsíce. Rovněž členy EK informovala, že přehled čerpání 

rozpočtu za rok 2019 předloží EK na jejím březnovém jednání.  

V dalším bodě Hana Kubátová představila variantní návrhy rozpočtu AS FSV UK a 

poděkovala Jakubovi Končelíkovi a Monice Hollmannové za pomoc s přípravou návrhů. 

Sama se kloní k variantě číslo 5. Myslí si rovněž, že by stejně jako v případě odměn z AS UK 

mělo i zde platit, že se člen nebo členka senátu může odměny vzdát. Dala proto hlasovat o 

návrhu usnesení: 

Usnesení č. 2: EK AS FSV UK vyzývá tajemníka fakulty Ondřeje Blažka a vedoucí EO Hanu 

Pokornou, aby do návrhu fakultního rozpočtu na rok 2021 zapracovali rovněž variantu č. 5 

rozpočtu pro AS FSV UK. 

Pro: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Hana Kubátová, Vilém Novotný, 

Gabriela Špetová, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Ondřej Šveda 

Usnesení bylo přijato. 

V dalším bodě se Hana Kubátová vrátila k diskusi o navýšení limitů ze Stipendijního fondu. 

Informovala přítomné členy a členky EK, že v této věci se obrátila na předsedu Studijní komise 

Petra Kobylku a jakmile bude známo stanovisko SK, umístí jej na sdílený disk.  

V předposledním bodě otevřela otázku návrhu reorganizace Střediska bezpečnostní politiky 

Institutu politologických studií FSV UK. Domnívá se, že tato otázka přísluší spíše Legislativní 

komisi, a proto navrhuje, aby se komise tomuto bodu nevěnovala. S plánem na zrušení SBP 

IPS FSV UK ovšem dle ní souvisí zveřejněný mimořádný interní audit hospodaření 

Česko-čínského centra UK. K tomuto auditu proběhla na schůzi krátká diskuse, kdy tajemník 

Ondřej Blažek dovysvětlil některé nejasné formulace.  

Na závěr Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a připomněla termín další schůze (27. 

2. od 14:30 v místnosti č. 212).


