
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 2. 4. 2020 (online) 

 

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

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

Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Nepřítomni: Ondřej Šveda 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník, Zuzana Kasáková, proděkanka pro zahraniční         

styky, Ladislav Krištoufek, proděkan pro studijní záležitosti, Václav Moravec,         

předseda Akademického senátu FSV UK, Jiří Kukačka, předseda Legislativní         

komise AS FSV UK, Hana Pokorná, vedoucí EO 

 

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

a představila hlavní body jednání: 1) kontrola čerpání fakultního rozpočtu v loňském roce, 2)              

možné dopady současné epidemie na letošní rozpočet (a výhled do budoucna), 3) návrh             

rozpočtu stipendijního fondu na rok 2020, 4) různé.  

 

Protože se komise sešla poprvé v online režimu, požádala Hana Kubátová přítomné o             

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

udělit slovo, nechť zvedne ruku, případně se o slovo přihlásí tlačítkem “raise hand”. V              

případě hlasování o návrzích usnesení požádá přítomné nejdřív o vyjádření nesouhlasu a            

zdržení se. Hlas ostatních se automaticky zapíše jako 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 prvnímu a druhému bodu jednání. Tajemník Blažek tak učinil, objasnil             

čerpání fakultního rozpočtu v loňském roce a poukázal na relativně vysoké navýšení fondu             

reprodukce investičního majetku. Dále členy a členky komise seznámil s možným (tj.            

doposud neschváleným) návrhem rozpočtu fakulty na letošní rok. 

 

Hana Kubátová v souvislosti s návrhem rozpočtu upozornila na dopis předsednictva           

Akademického senátu UK zaslaného předsedům fakultních senátů ve věci fungování          

samosprávných orgánů v čase pandemické krize. V dopise z 26. března letošního roku se              

uvádí, že v “uvedeném mimořádném režimu [tzn. per rollam nebo elektronicky] lze projednat             

většinu otázek vyjma těch, u nichž je nutné tajné hlasování či které se týkají ekonomické               

oblasti”. Pro ekonomickou komisi toto omezení představuje problém, který by bylo vhodné            

vyřešit co nejdříve. A to jak po technické, tak i legislativní stránce.  

 

Předseda senátu Václav Moravec se v diskusi zeptal tajemníka Blažka, zda počítá s tím, že               

rozpočtová ztráta Kolejí a menz (KaM) bude pokryta z univerzitních zdrojů. Tajemník Blažek             

odpověděl, že fakulta pracuje se stejnou informací. David Emler, který je rovněž předsedou             

Rady Kolejí a menz, reagoval, že odhadovaný výpadek příjmů za březen a duben 2020 bude               

pokryt omezením investičních plánů a projektů KaM.  

 



Denisa Hejlová poznamenala, že fakulta již nyní pociťuje dopady epidemie na mobilitu,            

zmínila zejm. zrušení jarního kola rektorátního fondu mobility. 

 

Po krátké diskuzi zahájila Hana Kubátová hlasování o prvním návrhu usnesení. 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK žádá LK AS FSV UK o vyjasnění možností a                

postupů, jak projednávat per rollam nebo elektronickou formou ekonomické         

otázky, zejména pak návrh rozpočtu.  

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

Končelík, Hana Kubátová, Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

V dalším bodě Hana Kubátová požádala proděkana Krištoufka o představení upraveného           

návrhu čerpání Stipendijního fondu na rok 2020. Tlumočila rovněž otázku senátora Petra            

Soukupa, zda by nebylo vhodné zvážit změnu úpravy stipendií dle Čl. 7 Stipendijního řádu              

(tíživá sociální situace).  

 

Proděkan Krištoufek uvedl, že od původního předložení návrhu rozpočtu Stipendijního          

fondu došlo k velmi dynamickému vývoji celkové situace okolo COVID-19 a jedním z             

přijatých opatření RUK (v návaznosti na MŠMT) je i pozastavení vyměřování a vymáhání             

poplatků za delší studium, což ovšem tvoří jediný příjem Stipendijního fondu. Vzhledem k             

současné nejasné délce trvání omezení a neznámých finálních dopadů na výběr a vymáhání             

těchto poplatků podal proděkan Krištoufek upravený návrh rozpočtu, který je velmi           

konzervativní a vychází z varianty, že by poplatky nebyly vyměřeny za celý jeden semestr,              

resp. celý jeden úsek započatých 6 měsíců delšího studia, a že stejnou dobu nebudou minulé               

poplatky vymáhány. Tvorba fondu je pak rozpočtována na polovinu původního návrhu, tedy            

6 850 000,- Kč. Čerpání je ponecháno ve stejné výši jako v minulém roce s výjimkou                

stipendií na mobilitu, kde částka pro OZS je snížena z 1,5 mil. Kč na 1 mil. Kč podle                  

původního návrhu. 

 

Proděkana Krištoufka doplnila proděkanka Kasáková s informacemi ohledně čerpání částky          

na mobilitu, která je v gesci OZS. Přítomné členy a členky komise rovněž seznámila se svým                

návrhem podpořit studijní mobilitu také z prostředků rozvojového fondu.  

 

Proběhla delší diskuse o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu, zejména pak o možnostech             

využít tyto prostředky k řešení tíživé sociální situace, do níž se někteří studenti mohli v               

souvislosti s epidemií dostat. V diskusi seznámil členy a členky komise přítomný předseda             

senátu Václav Moravec s usneseními přijatými Studijní komisí AS FSV UK, zejm. pak s              

návrhy senátora Petra Soukupa. Vilém Novotný tento návrh podpořil. Diskuse se dále vedla             

ohledně výše rezervy Stipendijního fondu. Hana Kubátová doplnila, že členové Sociální           

komise diskutovali o možnosti zřídit Nadační fond, který by mohl na tíživou sociální situaci              

studentů alespoň částečně reagovat. Tajemník Blažek reprodukoval zkušenosti        



Přírodovědecké fakulty. Návrhu se nebrání, není mu ovšem jasné, kde vůbec získat finanční             

prostředky na rozjezd fondu.  

 

Odešel David Emler. 

 

Odešel  Ladislav Krištoufek. 

 

Po delší diskusi seznámila Hana Kubátová členy a členky komise se svým návrhem usnesení.              

Protože měl ale Vilém Novotný alternativní návrh, dala nejdřív hlasovat o tomto            

protinávrhu: 

 

EK AS FSV UK doporučuje zapracovat do návrhu čerpání Stipendijního fondu na rok 2020              

podnět Petra Soukupa. EK AS FSV UK dále vyzývá proděkana Krištoufka o předložení úpravy              

tvorby a čerpání Stipendijního fondu na říjnové zasedání AS FSV UK.  

Pro: Vilém Novotný 

Proti: Emil Aslan, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana            

Kubátová, Gabriela Špetová, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Vzhledem k tomu, že protinávrh nebyl přijat, dala Hana Kubátová hlasovat o dvou návrzích              

usnesení. 

 

Usnesení č. 2: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK vyjádřit souhlas s              

navrženým čerpáním Stipendijního fondu na rok 2020. EK AS FSV UK dále            

vyzývá proděkana Krištoufka o předložení úpravy tvorby a čerpání         

Stipendijního fondu nejpozději na říjnové zasedání AS FSV UK. 

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

Kubátová, Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: Vilém Novotný 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: EK AS FSV UK žádá Sociální komisi AS FSV UK o zmapování               

aktuální sociální situace studentů a ve spolupráci s tajemníkem Ondřejem          

Blažkem o zmapování možnosti zřídit fakultní Nadační fond, který by mj. řešil            

tíživou sociální situaci studentů.  

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

Kubátová, Vilém Novotný, Gabriela Špetová, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato. 



Hana Kubátová na závěr připomněla termín další schůze (30. 4. od 14:30, místo bude              

upřesněno).  


