
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 30. 4. 2020 (online) 

 

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

Hana Kubátová, Vilém Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Emil Aslan, David Emler, Gabriela Špetová, Ondřej Šveda 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK, Jiří Kukačka, předseda Legislativní          

komise AS 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 jediný bod jednání, kterým je návrh fakultního rozpočtu na rok 2020.  

 

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           

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

 

Přítomní členové vyjádřili s tímto postupem tichý souhlas.  

 

Hana Kubátová dále předala slovo tajemníkovi fakulty Ondřeji Blažkovi a požádala jej, aby             

představil podklady k návrhu rozpočtu. Tajemník Blažek prošel rozpočet po jednotlivých           

kapitolách a doplnil, že Příspěvek a dotace MŠMT pro fakultu v meziročním srovnání roste o               

13 677 816,- Kč, tzn. o 5,2 %, a to zejména z důvodu růstu příspěvku na vzdělávací činnost ve                   

výkonové části o 8 903 089,- Kč, tj. o 12,2 %. Fixní část příspěvku (dříve ukazatel A) vzrostla                  

také, ale „pouze“ o 1 830 638,- Kč, tzn. o 1,4 %. Celkový příspěvek na vzdělávací činnost                 

meziročně vzrostl o 5,26 % a činí 214 807293,- Kč. Dotace na podporu vědy (Progres) v                

meziročním srovnání vzrostla o 3 395 928,- Kč, tzn. o 7,77 %, a to na celkových 47 080 743,-                   

Kč. Růst zaznamenala také dotace na Specifický vysokoškolský výzkum, a to o 864 000,- Kč               

na celkových 6 198 000,- Kč.  

 

Tajemník Blažek dále upozornil, že výše položky Bonifikace Progresu v tuto chvíli není známa              

a pokud bude fakultě přidělena, předloží návrh jejího rozdělení Ekonomické komisi k            

dodatečnému projednání. Členové komise vyjádřili s tímto postupem souhlas.  

 

Hana Kubátová poděkovala za představení podkladů a zeptala se na tři záležitosti. Za prvé,              

na jednom z minulých zasedání komise byla zahájena diskuse o loňském přečerpání            

Stipendijního fondu na IMS FSV UK, neví ovšem, jestli již došlo k nápravě. Tajemník Blažek               

doplnil, že k nápravě nedošlo z důvodu podle jeho názoru nejasně popsaných principů             

čerpání částky pro instituty. O této otázce se vedla dlouhá diskuse, ve které Monika              

Hollmannová a Jakub Končelík připomněli, že k přečerpání došlo opakovaně, a proto je třeba              

nalézt systémové řešení. Poukázali rovněž na skutečnost, že ostatní instituty se přiděleného            

rozpočtu striktně držely. Jan Hornát se v diskusi vyjádřil proti přijetí retroaktivních opatření,             

domnívá se, že institut jednal v dobré víře a peníze vyčerpal na mobilitu studentů. Hana               



Kubátová se naopak vyjádřila, že pokud má fakulta fungovat jako celek, musí instituty             

dodržovat nejen psaná, ale i nepsaná pravidla.  

 

Za druhé byl vznesen dotaz, jak byla vyřešena situace ohledně společného studijního            

programu Politologie a veřejná politika, resp. k narovnání částek mezi IPS a ISS za studenty               

tohoto oboru. Jakub Končelík doplnil, že to samé bude potřeba vyřídit v případě společného              

programu ISS a IKSŽ Society, Communication and Media.  

 

Tajemník Blažek upřesnil, že k dorovnání dojde po schválení fakultního rozpočtu           

Akademickým senátem FSV UK. Dorovnání bude nastaveno v konzultaci s řediteli dotčených            

institutů. Cílem jejich jednání bude vytvořit dlouhodobý mechanismus dle kterého se           

prostředky za studenty ve společných programech budou přepočítávat i do budoucna.  

 

Za třetí, Hana Kubátová vyjádřila nespokojenost s výpočtem ukazatele vědeckého výkonu,           

který se dle univerzitních Principů počítá podle „podílu fakulty na výši tohoto ukazatele v              

rozpisu roku 2019“. To ale ve skutečnosti znamená, že se do rozpočtu nepromítne vědeckých              

výkon za období od roku 2015, protože RUK stále pracuje s RIV body. Domnívá se, že toto je                  

v rozporu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a že by se Ekonomická komise k              

tomuto bodu měla vrátit. Ostatně by to bylo konzistentní se snahou senátu napravit nesoulad              

mezi univerzitními Principy rozpočtu a Dlouhodobým strategickým záměrem. Jakub         

Končelík tento názor podpořil a upozornil na to, jak moc se fakulta od roku 2015 vědecky                

posunula vpřed.  

 

Do diskuse o rozpočtu se zapojil Vilém Novotný a zeptal sa, zda je to opravdu tak, že se do                   

části vědeckého výkonu pořád promítají body za predátorské publikace. Hana Kubátová v            

této souvislosti odkázala na vyjádření Ekonomického oddělení a Oddělení vědy k tomuto            

bodu při projednávání loňského rozpočtu. Z toho vyplynulo, že jelikož se i nadále pracuje s již                

uzavřeným hodnocením (od roku 2009 do roku 2015) a zároveň se však vypočítává z              

uplynulých hodnotících období průměr, není možné přesné přidělení finanční hodnoty bodů           

za publikace z predátorských nakladatelství typu Lambert odhalit. Dále bylo sděleno, že tím,             

že dotčené instituty již jednou byly penalizovány a tyto prostředky byly využity na podporu              

tzv. mladé vědy, není z pohledu vedení fakulty v této situaci ústrojné plýtvat kapacitou              

oddělení vědy na komplikované vyčíslování a rozkrývání těchto prostředků. 

 

Jelikož se do diskuse dále již nikdo nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o následujících              

návrzích usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit Rozpis rozpočtu a               

rozdělení prostředků FSV na rok 2020.  

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

Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Vilém Novotný 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 



Usnesení č. 2: EK AS FSV UK vyzývá EK AS UK, aby se zasadila o upravení                

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

reflektovaly vědecký výkon fakult i za období po roce 2015.  

 

Pro: Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Kateřina Turková,           

Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Vilém Novotný, Denisa Hejlová 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Odešel Jan Hornát. 

 

Jakub Končelík v návaznosti na schválení rozpočtu fakulty poděkoval přítomnému          

tajemníkovi Blažkovi a vedoucí Ekonomického oddělení Pokorné za pečlivou přípravu          

rozpočtu. Domnívá se, že toto není na všech fakultách standardem. Hana Kubátová doplnila,             

že toto poděkování je jistě možné vyslovit za celou Ekonomickou komisi.  

 

Jakub Končelík se na závěr ještě vrátil k otázce přečerpání Stipendijního fondu. Protože se              

předtím tajemník Blažek vyjádřil v tom smyslu, že tuto otázku není možné řešit v rámci               

stávajícího rozpočtu, navrhl, aby Ekonomická komise vyzvala ředitele IMS Tomáše Nigrina k            

vstřícnému kroku.  

 

Hana Kubátová dala proto hlasovat o třetím návrhu usnesení: 

 

Usnesení č. 3: EK AS FSV UK vyzývá ředitele IMS Tomáše Nigrina, aby ve              

spolupráci s panem tajemníkem Ondřejem Blažkem projednal přečerpání        

Stipendijního fondu za loňský rok a navrhl řešení.  

 

Pro: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Vilém          

Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Hana Kubátová na závěr poděkovala všem přítomným a připomněla termín další schůze (28.             

5. 2020 od 14:30, místo bude upřesněno).  


