
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 31. 5. 2019 (15:30, H212) 

 

Přítomni: David Emler, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana Kubátová, 

Mirka Kortusová, Vilém Novotný, Petr Soukup, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Emil Aslan, Denisa Hejlová, Gabriela Špetová, Ondřej Šveda 

 

Dále nepřítomni:  Jan Hornát 

 

Hosté: Ondřej Blažek  

 

Předsedkyně EK AS FSV UK (dále EK) Hana Kubátová na úvod představila program jednání. 

Dále stručně zrekapitulovala usnesení přijatá na předešlém zasedání EK a požádala tajemníka 

Ondřeje Blažka o stručnou informaci k vývoji projednaných bodů od poslední schůze.  

 

Členky a členové EK v této souvislosti diskutovali zejména o dělení studentů ve společných 

(českých i cizojazyčných) programech. Petr Soukup se vyjádřil v tom smyslu, že dělení 

společných studijních programů by mělo být zakotveno v Principech a nikoliv ve Zvláštním 

opatření děkanky, jak navrhla EK na svém minulém zasedání. Jakub Končelík apeloval na 

vytvoření jednoduchého pravidla pro všechny – současné i budoucí – společné studijní 

programy. EK situaci bere na vědomí, o dalším vývoji bude komisi informovat tajemník Blažek 

na zářijovém zasedání. 

 

Ondřej Blažek se rovněž vyjádřil k otázce externích prostředků získaných ze zahraničí a 

poděkoval EK za odhalení chyby. Situace je nyní řešena a jednání v této věci pokračují.  

 

Hana Kubátová dále informovala EK o dopisu předsedy AS FSV UK Václava Moravce 

adresovaném předsedovi AS UK Františku Zahálkovi a doplnila, že se zúčastnila schůze EK AS 

UK, kde apelovala na vedení UK ve stejné věci.  

 

V dalším bodě byly stanoveny termíny EK v ZS 2019/2020: 27. 9. od 10 hod. (rozšířená 

komise), 31. 10. od 14:30 hod. a 28. 11. od 14:30 hodin. 

 

Pokud jde o otázku Výroční zprávy za rok 2018, členové a členky EK schválili následující 

usnesení:  

 

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

zprávy za rok 2018 

Pro: Emler, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný, Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Diskuse pokračovala bodem týkajícím se managementu vědeckých projektů. Hana Kubátová 

shrnula podkladový materiál a krátce zrekapitulovala šest klíčových bodů: 1) rozdělení 

kompetencí mezi projektovými manažery na institutech a děkanátem (i mimo Oddělení vědy), 

2) přístup do účetnictví, 3) harmonogram transferů a strhávání režií, 4) webové stránky pro 



projekty, granty a konference, 5) zaměstnávání nových pracovníků a 6) problematika 

kurzových ztrát v případě zahraničních grantů. Poslední bod přiblížila Monika Hollmannová, 

která se domnívá, že by zde měla existovat větší podpora ze strany Ekonomického oddělení 

fakulty. Připomněla, že problém s kurzovými ztrátami se objevuje rovněž u vyúčtovávání 

zahraničních pracovních cest.  

 

Usnesení č. 2: EK AS FSV UK vyzývá tajemníka Ing. Blažka, aby reflektoval 

podněty k managementu vědeckých projektů a k 8. září 2019 informoval EK FSV 

UK o přijatých nebo plánovaných opatřeních.    

Pro: Emler, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný, Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Další bod jednání se týkal omezování administrativní zátěže. Vilém Novotný k tomu uvedl, že 

je důležité si rozmyslet, jestli chceme být vědeckým pracovištěm nebo úřadem. Ondřej Blažek 

na přednesené teze reagoval v tom smyslu, že by potřeboval spíše konkrétní případy, které by 

bylo potřeba řešit. Do implementace nového elektronického oběhu dokumentů totiž nebude 

možné vyřešit všechny problémy naráz. V návaznosti na tuto diskusi připraví Vilém Novotný 

ve spolupráci se členy a členkami EK dokument s konkrétními návrhy na sdíleném disku, který 

bude dále projednán na příští schůzi EK. 

 

Usnesení č. 3: EK AS FSV UK považuje problematiku administrativní zátěže za 

podstatnou a bude se jí dále zabývat. 

Pro: Emler, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Kortusová, Novotný, Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Poslední bod představil Petr Soukup. EK by podle něj měla připravit nové Principy, jež by 

zajistily stabilitu, funkční kohezi, byly úplné (ve smyslu zdrojů financování) a byly v souladu 

se strategickým směřováním fakulty. 

 

Na rozpravu navázala Hana Kubátová, která informovala členy EK o diskusi na EK AS UK (nad 

již zmíněným dopisem předsedy AS FSV UK Václava Moravce zaslaným vedení EK AS UK a 

AS UK). Navrhuje využít schůzi dne 27. září 2019 k celofakultní diskusi o Principech rozpočtu 

na fakultní a univerzitní úrovni.  

  

Jakub Končelík připomněl, že problém má tři roviny – ideologickou, politickou a technickou 

– a že každá z nich vyžaduje vlastní typ rozvahy. Nejprve je nutné nalézt shodu na obecné, 

ideové představě, zejména na ochotě odchýlit se od univerzitních pravidel a případně v duchu 

podnětu upravit vzájemný podíl zátěže vzdělávací činnosti a ostatních zdrojů na financování 

děkanátu a celofakultních aktivit. Poté musí přijít politická shoda senátu na konkrétní 

představě řešení a pak fáze technická. A u technické fáze upozornil, že případné úpravy 

fakultních Principů by měly být dokončeny nejpozději do konce kalendářního roku 2019. Dále 

Jakub Končelík navrhl, aby se EK soustředila zejména na fakultní úroveň a k úrovni univerzitní 



pouze přijala stanovisko, případně připravila podklady, ale samotné jednání již ponechala na 

vedení fakulty a našich zástupcích v AS UK.  

 

V průběhu projednávání tohoto bodu odešel Petr Soukup. 

 

Členové a členky EK dále diskutovali o zdrojích, ze kterých jsou financována jednotlivá 

oddělení děkanátu. Mirka Kortusová uvedla, že podle jejího názoru není pravda, že by věda 

byla financována ze vzdělávací činnosti. Pokud jde vědecké projekty SBP, tak tyto například 

do značné míry “dotují” vzdělávací činnost. Monika Hollmannová upozornila, že bychom měli 

být v otázce revize Principů obezřetní. Pro další diskusi ohledně zdrojů financování 

potřebujeme především detailní znalost výpočtu a výšky režií. 

 

David Emler se domnívá, že univerzitní Principy rozpočtu jsou výsledkem především 

politických vyjednávání. EK má podle něj jenom velice omezené možnosti univerzitní Principy 

ovlivnit.  

 

Problémy Principů na fakultní a univerzitní úrovni se bude EK zabývat na zářijovém jednání. 

Ondřej Blažek připraví pro tuto schůzi podklad ohledně režií (konkrétní čísla za rok 2018). 

 

Usnesení č. 4: EK AS FSV UK konstatuje, že aktuální Principy rozdělování 

příspěvků a dotací na UK nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem UK a vyzývá 

AS FSV UK, aby se tímto rozporem a jeho dalšími dopady dále zabýval. 

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

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Kortusová 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: EK AS FSV UK žádá zástupce FSV UK v Akademickém senátu UK, 

aby se zasadili o prosazení takových změn v Principech rozdělování příspěvku a 

dotací na UK, které budou upřednostňovat výkonovou část (např. 

internacionalizaci a vědeckou excelenci) na úkor příspěvku ve fixní části.    

Pro: Emler, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Kortusová, Novotný 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsala: Kateřina Turková 

Viděli: všichni 


