
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 9. 1. 2020 (14:30, H212) 

 

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

Jakub Končelík, Hana Kubátová, Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Ondřej         

Šveda, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Jan Hornát, Petr Soukup 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník, Eva Horníčková, vedoucí OV, Jaroslav Kučera,          

proděkan pro vědu a statutární zástupce děkanky, Jindra Pavlová, fakultní          

právnička, Hana Pokorná, vedoucí EO 

 

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

přítomné a představila program jednání: 1) nedořešené body z loňského roku, 2) rozdělení             

institucionálních prostředků Progres na rok 2020, 3) otázka vlastního senátního rozpočtu, 4)            

vývoj kolem SBP, 5) návrh zprávy EK do výroční zprávy senátu, 6) různé.  

 

Hana Kubátová informovala přítomné členy a členky EK, že prošla všechny zápisy ze schůzí              

EK a identifikovala několik nedořešených úkolů. Hned na jednom z prvních jednání EK řešila              

elektronický oběh dokumentů, zejm. pak cestovních příkazů. Vypořádány rovněž nebyly          

podněty ke správě vědeckých projektů; zde komise upozorňovala mj. na potřebu obnovy            

funkčního přístupu do účetnictví, opětovné zavedení harmonogramu transferů a strhávání          

režií, zpřístupnění layoutu fakultních webových stránek za účelem vytváření designově          

jednotných webových stránek projektů, grantů, konferencí apod., jednodušší a efektivnější          

zaměstnávání nových pracovníků fakulty, řešení problematiky kurzových ztrát v případě          

zahraničních grantů.  

 

Na prvním jednání EK v aktuálním složení padla rovněž zmínka, že EK bude pravidelně              

předkládán ke kontrole fakultní rozpočet. K tomu ovšem v roce 2019 nedošlo, EK tyto              

informace nedostala.  

 

Hana Kubátová také připomněla, že EK ve svém usnesení č. 2 z 27. 9. 2019 požádala vedení                 

fakulty o možnost vyjádřit se k návrhu opatření děkanky č. 28/2019. Příslušné opatření             

děkanky však bylo vydáno bez toho, aby se němu EK mohla vyjádřit. Stejně tak měl být vydán                 

manuál pro žadatele a řešitele grantů. Ráda by se proto alespoň zeptala, jak to s tímto                

manuálem vypadá.  

 

EK se dále v loňském roce zabývala univerzitními principy rozpočtu a přijala usnesení, v              

němž tvrdí, že principy nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem UK. Předseda fakultního             

senátu Václav Moravec v této věci dvakrát oslovil předsedu univerzitního senátu Františka            

Zahálku, ovšem bez odpovědi.  

 

Hana Kubátová dále požádala přítomné hosty, pana tajemníka a paní vedoucí Ekonomického            

oddělení, aby se k těmto nedořešeným věcem vyjádřili.  

 

Tajemník fakulty Ondřej Blažek informoval, že účetnictví se uzavírá k 7. únoru 2020. Je              

ovšem ochotný na vyžádání předložit jakékoli podklady.  

 

Monika Hollmannová informovala o předchozí praxi. Proběhla krátká diskuse, do které se            

mj. zapojila též vedoucí EO Hana Pokorná.  



 

Monika Hollmannová a Hana Kubátová dále připomněly, že kromě souhrnné tabulky           

rozpočtu by bylo vhodné, aby EK dostala rovněž strukturu čerpání rozpočtu.  

 

Diskuse byla uzavřena předsedkyní EK, která požádala pana tajemníka a vedoucí EO, aby na              

únorovém (případně březnovém, dle kapacitních možností děkanátu) zasedání EK byla          

předložena data za rok 2019. 

 

Ondřej Blažek se vyjádřil k elektronickému oběhu dokumentů se závěrem, že bohužel tuto             

agendu musí odložit jako méně prioritní. Další otázky narážejí na kapacitní možnosti IT. Na              

nápravě se nicméně pracuje. Co se týče středisek, produkt vyvíjený od minulého roku stále              

není připraven ke spuštění. Tajemník bude komisi o vývoji dále informovat. EK nebyl             

předložen návrh opatření děkanky č. 28/2019 pouze nedopatřením.  

 

Ondřej Blažek dále informoval o tom, jak budou strhávány režie z jednotlivých středisek. K              

harmonogramu transferů bude vydán metodický pokyn.  

 

Kurzové ztráty při převodech se částečně dají eliminovat zaúčtováním kurzového rozdílu jak            

na straně aktiv, tak na straně pasiv. Tato otázka se řeší průběžně.  

 

V dalším bodě Hana Kubátová představila materiál připravený proděkanem pro vědu           

Jaroslavem Kučerou ve věci Principů rozdělení institucionálních prostředků na tvůrčí činnost           

(Progres). Jako problematickou vnímá skutečnost, že výpočet zcela opomíjí výsledky tvůrčí           

činnosti dosažené od roku 2016. Je taky otázkou, zda vnitřní hodnocení prováděné            

univerzitou bude možné pro tento výpočet použít v dalším roce. Bylo by vhodné již nyní               

otevřít otázku, jak bude fakulta rozdělovat prostředky na tvůrčí činnost v dalším období (a              

jak bude postupovat, pokud nebudou dostupná data pro výsledky tvůrčí činnosti po roce             

2016).  

 

Hana Kubátová vznesla dotaz, jak bude řešen rozpočet vědy po roce 2021, kdy bude Progres               

již zřejmě ukončen. Proděkan Kučera seznámil komisi s možnými scénáři dalšího vývoje. 

 

Hana Kubátová rovněž navrhla, se v této věci obrátí na předsedu EK AS Tomáše Nigrina.               

Členové EK s tímto postupem vyjádřili souhlas.  

 

Pro krátké diskusi navrhla Hana Kubátová hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit, aby institucionální              

prostředky na tvůrčí činnost, které budou FSV UK poskytnuty v rámci programu Progres na              

rok 2020, byly rozděleny podle klíče, který dosud užívá univerzita i fakulta. 

Pro: Emil Aslan, David Emler, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana            

Kubátová, Gabriela Špetová, Ondřej Šveda,  Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Vilém Novotný 

 

Hana Kubátová dále informovala přítomné členky a členy EK, že se v otázce vlastního              

senátního rozpočtu obrátila na bývalého předsedu AS UK Tomáše Nigrina. V krátkosti            

představila informace od něj a zahájila diskusi. Členové a členky EK se shodli na tom, že AS                 

FSV UK by měl mít vlastní rozpočet. Nedořešenou otázkou zůstalo, dle jakého klíče             

kalkulovat odměny pro členy AS, jeho funkcionářů a členů a funkcionářů senátních komisí. 

  



Bod byl uzavřen konstatováním, že Hana Kubátová ve spolupráci s Jakubem Končelíkem a             

Monikou Hollmannovou připraví variantní modely možného senátního rozpočtu (včetně         

odměňování) a představí je na další schůzi EK.  

 

Hana Kubátová dále předala slovo fakultní právničce Jindře Pavlové, která komisi seznámila            

s dalším vývojem ohledně SBP. Je nutné počkat na doplňující informace od děkanky, které              

by měly zaznít na plénu AS FSV UK. EK s tímto postupem souhlasí.  

 

Hana Kubátová nakonec požádala členy EK, aby se vyjádřili k návrhu textu určenému             

výroční zprávě AS FSV UK. Posléze otevřela bod různé a informovala o návrhu IMS, aby byl                

zvýšen limit čerpání položek Stipendijního fondu. Tuto otázku probere s předsedou Studijní            

komise.  

 

Na závěr poděkovala všem přítomným a sdělila termín další schůze (30. 1. od 14:30 v               

místnosti č. 212).  

 

 


