
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 1. 4. 2021, 10:00 hod., online 

 

Přítomni: Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel 

Szobi 

 

Omluveni: Nikdo 

 

Hosté: Magda Pečená, Ladislav Krištoufek, Ondřej Blažek, Hana Pokorná 

 

1. Schválení návrhu programu 

 

Jako k prvnímu bodu programu komise přistoupila ke schválení programu zasedání. 

 

Program zasedání byl schválen. 

 

Pro:  5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, 

Pavel Szobi) 

Proti: 0 

Zdržel/a se: 0 

 

 

2.  Návrh rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 2021 

 

Následně EK přistoupila k diskuzi o návrhu rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 2021. 

Podkladové materiály představil proděkan pro studijní záležitosti Ladislav Krištoufek 

jako jejich předkladatel. V následné diskuzi vystoupili Jakub Končelík s otázkou 

věnovanou mechanismu pokrytí propadu tvorby rozpočtu fondu v roce 2020 a s 

otázkou věnovanou rizikům tvorby fondu v roce 2021, Monika Hollmannová s otázkou 

věnovanou specifikaci a rozpočtovému vymezení tzv. kovidových stipendií pro 

studenty v nouzi a Pavel Szobi s otázkou věnovanou upřesnění výpočtu odhadu 8% 

růstu tvorby rozpočtu fondu pro rok 2021. Proděkan Krištoufek všechny otázky 

zodpověděl a nezůstaly žádné pochybnosti. Komise poté přistoupila k hlasování o 

usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje, aby AS FSV UK projednal 

předložený rozpočet Stipendijního fondu pro rok 2021 v navrhované struktuře i výši a 

doporučuje jeho zařazení v předložené podobě jako součást rozpočtu FSV UK. 

 

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, 

Pavel Szobi) 

Proti: 0 

Zdržel/a se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



3. Vypořádání připomínek k návrhu znění Strategického záměru FSV UK pro období 

2021-2025 

 

Komise vzala na vědomí vypořádání připomínek ke znění Strategického záměru FSV 

UK pro období 2021-2025. 

 

4. Různé 

 

Do bodu Různé se přihlásil tajemník fakulty Ondřej Blažek s informací o účetní 

uzávěrce a s informací o výhledu harmonogramu schvalování rozpočtu FSV UK pro rok 

2021. Následně byl harmonogram schvalování zevrubně diskutován. V rozpravě 

vystoupili Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel Szobi, 

Magda Pečená a Ondřej Blažek. Závěrem diskuze byl návrh (směřovaný k děkance 

fakulty) pozvat členy EK jako hosty na zasedání rozšířeného kolegia děkanky věnované 

projednání návrhu rozpočtu v pondělí dne 26. 4. 2021. Tím by členové EK získali 

podklady v takovém termínu, že by bylo možné následně uskutečnit zasedání samotné 

EK hned následujícího dne v úterý dne 27. 4. 2021 tak, aby v případě souladu a na 

základě případného doporučení EK mohl odejít finální podklad členům AS FSV UK v 

úterý dne 27. 4. do 15:30.  

Dále v bodě různé vystoupil Pavel Szobi s otázkou po výši čerpání sociálního fondu na 

ochranné prostředky pořizované v souvislosti s pandemií. Tajemník fakulty Ondřej 

Blažek informoval, že ochranné prostředky byly zakoupeny v souhrnné výši zhruba 650 

tisíc Kč a zdrojem financování byly prostředky alokované v rozpočtu FSV UK na 

zdravotní péči o zaměstnance. Tato položka zůstala v souhrnu za rok 2020 v přebytku. 

 

5. Termín pro další jednání 

 

Následující zasedání Ekonomické komise proběhne v úterý 27. 4. 2021 ve 14:00 online 

formou. 

 

 

 

Zapsal: Jakub Končelík 

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK 

 

  

 


