
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 27. 4. 2021, 14:00 hod., online

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

Szobi

Omluveni: Nikdo

Hosté: Ondřej Blažek, Hana Kubátová, Magda Pečená, Hana Pokorná

1. Schválení návrhu programu

Jako první 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 Fakulty sociálních věd pro rok 2021

Následně EK přistoupila k diskusi k návrhu rozpočtu Fakulty sociálních věd pro rok

2021. Podkladové materiály komisi předložil tajemník FSV UK  Ondřej Blažek.

Diskusi zahájil Jakub Končelík s konstatováním, že v předloženém návrhu rozpočtu

nenalezl žádné nedostatky a navrhl rozpočet schválit v předložené podobě. Dále

konstatoval, že pro letošní a příští rok je třeba považovat rozpočet za výjimečný v

souvislosti s dostavbou areálu v Jinonicích. Pro další roky bude nezbytné přistoupit

ke koncepční změně a rekonstrukci rozpočtování na FSV, neboť bude zapotřebí do

rozpočtu zapracovat novou situaci při správě Jinonického areálu a Jinonického

hotelu.

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená položila otázku k výpočtu příjmů fakulty.

Ondřej Blažek vysvětlil strukturování odhadovaných příjmů na základě loňských dat,

přičemž zdůraznil, že se vždy jedná o konzervativní odhady. Jakub Končelík doplnil

informaci sestavování režijních nákladů.

Jakub Končelík v další diskusi nastolil otázku, jakým způsobem se vypočítává

koeficient pro procentuální údaj “Graduation rate” (list 1.5.b) Výkon váhy rozpočtu) u

bakalářských (52,1 %) a magisterských studentů (57,5 %). Vedoucí ekonomického

oddělení Hana Pokorná vysvětlila postup ve fakultní části zpracování, na přesný

mechanismus výpočtu části dat, která FSV přebírá od univerzity, se dotáže Mgr.

Maňáska z Ústavu výpočetní techniky UK, který je pro dotazy na konstrukci a

distribuci kontaktní osobou. Členové komise vyjádřili přání získat lepší vhled do

mechanismu části výpočtu konané na úrovni MŠMT a UK.



Jakub Končelík vznesl dále otázku, jak se sestavuje podkladový údaj v položce

rozpočtu “Zahraniční učitelé” (za celou FSV udáváno 20,67 FTE, viz list 1.5.b) Výkon

váhy rozpočtu). Hana Pokorná v následné diskusi vysvětlila, že se jedná o zahraniční

akademické a výzkumné pracovníky s úvazkem 0,5 a víc. Z nich jsou vyjmuti občané

Slovenské republiky a pracovníci s dvojitým státním občanstvím, pokud jedno z nich

přísluší České republice. Informaci prověří s vedoucí personálního oddělení

Angelikou Hájkovou. Jakub Končelík zdůraznil, že výpočet na úrovni FSV považuje za

vnitřně konzistentní a nevidí nutnost v tomto bodě letošní rozpočet přepočítávat.

Detailní vhled do mechanismu konstrukce položky “zahraniční učitelé” považuje za

potřebný pro sestavování příštích rozpočtů - především s cílem zkontrolovat řádné

vykazování směrem k UK. Následně komise přešla k hlasování o usnesení.

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK doporučuje plénu AS FSV UK schválit

rozpočet FSV UK v předložené podobě. EK žádá tajemníka fakulty, aby do příštího

zasedání AS FSV UK ověřil výpočet zahraničních pracovníků. EK žádá tajemníka

fakulty, aby do příštího zasedání AS FSV UK zjistil podklad pro výpočet graduation

rate.

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

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Různé

Do bodu Různé se přihlásila Magda Pečená s dotazem, zda má komise zásadní

připomínky k Principům sestavování rozpočtu. Hana Kubátová v odpovědi na dotaz

připomněla, že AS v roce 2019 vyzval Ekonomickou komisi AS UK ke změně

metodiky v sestavování rozpočtu, a to zejména v oblasti mobility - započítat vyučující

a všechny výměnné programy, nikoli pouze program ERASMUS. U veřejných

prostředků ze zahraničí bylo navrženo rozšířit kritéria na všechny projekty bez

rozdílu.

Hana Kubátová se dále přihlásila o slovo a požádala EK, aby se zabývala

administrativní zátěží v kontextu aktualizovaného kariérního řádu FSV UK. Po

krátké diskusi přistoupila komise k hlasování o usnesení.

Návrh usnesení č. 2: EK AS FSV UK vyzývá vedení FSV, aby v rámci evaluací,

vázaných na provoz kariérního řádu, byla využívána agregovaná data, která má

fakulta již k dispozici.

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

Pavel Szobi)



Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Termín pro další jednání

Následující zasedání Ekonomické komise proběhne v úterý 6. 5. 2021 ve 10:00 online

formou.

Zapsal: Pavel Szobi

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK


