
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 26. 11. 2020, online 

 

Přítomni: Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana          

Kubátová, Vilém Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Emil Aslan 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK; Václav Moravec, předseda AS FSV UK; Hana             

Pokorná, vedoucí EO; David Emler 

 

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

představila program jednání: 1) úprava čerpání Stipendijního fondu na rok 2021, 2) plán             

realizace strategického záměru FSV UK v roce 2021, 3) transparentnost a kontrola            

hospodaření na úrovni institutů, 4) různé.  

 

Posteskla si přitom, že i přes dvě emailové zprávy dosud nedostala odpověď od pana              

tajemníka nebo vedoucí EO ve věci přehledu režií dle OD č. 37/2018 a podkladu k               

dynamickému nákupnímu systému. Využila proto situace a zeptala se obou přítomných na            

stav věcí. Pan tajemník se za nezodpovězení zpráv omluvil, doufá, že se mu i přes časové                

vytížení podaří podklady dodat na lednové zasedání komise.  

 

Hana Kubátová následně představila bod pana proděkana Ladislava Krištoufka, který počítá           

jednak s navýšením Stipendijního fondu o 50 tisíc Kč pro každý institut v rámci stipendií pro                

studenty v tíživé situaci s ohledem na aktuální pandemickou situaci a dále s rozvolněním              

čerpání v jednotlivých kapitolách pro instituty. I když tato změna byla již dříve projednávaná,              

došlo k několika komunikačním šumům (někteří ředitelé se např. mylně domnívali, že mají             

rozpočet navýšen o 50+50 tisíc Kč, protože si nespojili, že částka slíbená paní děkankou              

emailem ředitelům je tatáž, kterou později schvaloval senát). Aby se toto situace            

neopakovala, požádala již dříve Hana Kubátová proděkana Krištoufka, aby vedení FSV UK o             

změnách v rozpočtu (jakým je i navýšení Stipendijního fondu) informovalo instituty až po             

schválení daného navýšení plénem senátu. Rovněž by přivítala, aby v případě, že dojde k              

změně v způsobu čerpání – například, že se nově počítá s rozvolněním čerpání ve všech               

kapitolách – byla informována i EK FSV UK a mohla tak plnit svou kontrolní funkci.  

 

Po domluvě s panem proděkanem Krištoufkem dala Hana Kubátová hlasovat o dvou            

pozměněných návrzích usnesení:  

 

Usnesení č. 1: EK FSV UK navrhuje AS FSV UK schválit úpravu rozpočtu Stipendijního              

fondu pro rok 2020, a to konkrétně zvýšení rozpočtu středisek pro IES, ISS, IKSŽ a IPS z                 

520.000,- Kč na 570.000,- Kč a pro IMS z 320.000 Kč (kdy byla částka ponížena o                

přečerpání SF v roce 2019) na 370.000 Kč v návaznosti na stipendia pro studenty v tíživé                

sociální situaci navázané na aktuální pandemii (v kapitole PVS), tedy celkové zvýšení čerpání             

Stipendijního fondu o 250.000,- Kč. 

Pro: Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  



 

Usnesení č. 2: EK FSV UK navrhuje AS FSV UK schválit, že instituty mohou v roce 2020                 

čerpat přidělenou celkovou částku bez ohledu na jednotlivé kapitoly rozpočtu Stipendijního           

fondu. 

Pro: Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se:  

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Dále Hana Kubátová otevřela bod plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2021 a               

požádala přítomného pana tajemníka, aby podklad za vedení fakulty představil. Kolegium           

děkanky projednalo první verzi návrhu Plánu realizace strategického záměru FSV UK v roce             

2021 na zasedání dne 19. 10. 2020, úpravy dle poznámek děkanky a diskuze kolegia děkanky               

byly zapracovány do 25. 10. 2020, aby kolegium děkanky projednalo druhou verzi Plánu             

realizace Strategického záměru FSV UK v roce 2021 na zasedání dne 2. 11. 2020, kolegium               

doporučilo dokument předložit jako podklad na jednání AS FSV UK a paralelně i na zasedání               

rozšířeného kolegia, které dokument projednalo dne 23. 11. 2020. 

 

Hana Kubátová upozornila, že pokud jde o prioritní body této komise, především pak o              

elektronizaci fakulty a zefektivnění vnitřních procesů, v plánu se pouze konstatuje, že “pro             

administrativní rozvoj si z roku 2020 chceme zachovat některé prvky zjednodušeného oběhu            

dokumentů a většího využívání elektronických podpisů, zároveň přitom musíme dbát na           

legislativní správnost všech procesů.” Plénum fakultního senátu přitom na svém zasedání           

dne 1. 10. 2020 přijalo usnesení, ve kterém žádá tajemníka fakulty, aby provedl v              

následujícím půlroce audit administrativní zátěže pedagogických a vědeckých pracovníků         

FSV UK, včetně časového harmonogramu konkrétních kroků snižujících předmětnou zátěž, s           

cílem naplnění „Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku             

2021,“ schváleného v červnu 2020 (viz prioritní cíl č. 6 tohoto záměru). Dále se plénum               

senátu jednohlasně usneslo, aby vedení FSV UK zlepšilo správu vědeckých projektů – a to              

zejména vyřešením problému se zobrazováním publikací na webu fakulty, vytvořením          

webových stránek projektů dle layoutu webových stránek fakulty, vytvořením platformy pro           

zveřejňování white a working papers na webových stránkách fakulty, zavedením          

elektronického oběhu dokumentů, zpřesněním OD č. 4/2017 „Postup pro zadávání veřejných           

zakázek malého rozsahu na FSV UK“ tak, aby tento předpis nekomplikoval administrativu            

vědeckých projektů (např. problematika výkladu ustanovení kolem DPH, problematika         

kvality oslovovaných dodavatelů při průzkumu trhu apod.).  

 

Domnívá se proto, že komise by měla podpořit jenom takový plán realizace strategického             

záměru, ve kterých se vedení k daným dvou usnesením zaváže. Pan tajemník doplnil, že si               

myslí, že v obecné rovině se již dané cíle v plánu objevují, nemá ovšem problém je dále                 

konkretizovat. Hana Kubátová dala proto hlasovat o návrhu usnesení:  

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 3: EK FSV UK podmiňuje svůj souhlas s Plánem realizace strategického             

záměru FSV UK v roce 2021 zapracováním usnesení č. 11 a č. 12 AS FSV UK ze dne 1. 9. 2020.  

Pro: Hejlová, Hollmannová, Hornát, Končelík, Kubátová, Novotný, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Odešla Denisa Hejlová a David Emler 

 

V dalším bodě se Hana Kubátová obrátila na Viléma Novotného, aby představil svůj bod,              

kterým je transparentnost a kontrola hospodaření na úrovni institutů a dalších součástí            

fakulty. Jak Vilém Novotný zdůraznil, na úrovni fakulty se věnuje velká pozornost přípravě a              

kontrole rozpočtu i tomu, aby pracovníci fakulty tyto informace měli. Poněkud se ale             

zapomíná, jak jsou nastaveny obdobné mechanismy a procedury na nižší úrovni, na            

institutech a dalších součástech fakulty. Jak transparentnost tvorby rozpočtů i jejich čerpání,            

tak přístup pracovníků k těmto informacím jsou podstatnými prvky důvěry, kterou je            

potřebné rozvíjet. 

 

Protože se k danému bodu vedla delší diskuse, navrhla Hana Kubátová, že se jako              

předsedkyně obrátí ředitele institutů a vedoucí dalších součástí fakulty o informace, jak jsou             

u nich nastaveny mechanismy tvorby rozpočtu, kontroly a transparentnosti jeho čerpání i            

přístup zaměstnanců k těmto informacím.  

 

Následně dala slovo předsedovi senátu Václavovi Moravcovi, který komisi informoval o           

posledním zasedání AS UK, ve kterém nebyla schválena žádost FSV UK z fondu tzv.              

Mikuláše. Tato žádost přitom měla alespoň částečně napravit dlouhodobý nesoulad          

přerozdělování prostředků při tvorbě rozpočtu s dlouhodobým záměrem univerzity. Protože          

se tomuto nesouladu komise dlouhodobě věnovala, předseda senátu vyzval Hanu Kubátovou,           

aby se společně zúčastnili nejbližšího jednání EK AS UK a pléna AS UK. Hana Kubátová toto                

přivítala a přislíbila účast.  

 

Hana Kubátová dala hlasovat o návrhu usnesení, kterým by komise jejich aktivitu podpořila:  

 

Usnesení č. 4: EK AS FSV UK pověřuje předsedkyni komise Hanu Kubátovou a předsedu              

senátu Václava Moravce, aby se zúčastnili nejbližšího jednání EK AS UK a pléna AS UK a                

apelovali na spravedlivější přerozdělení prostředků z fondu tzv. Mikuláše (žádost FSV UK o             

nevratnou půjčku 30 mil. Kč). 

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

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

V bodu různé Hana Kubátová upozornila, že do konce roku ještě potřebují projednat druhý              

návrh Strategického záměru FSV UK na období 2021–5 a text do výroční zprávy AS FSV UK                

za rok 2020. Navrhla postup, v němž do 3. 12. 2020 členům a členkám komise nasdílí své                 



komentáře k návrhu Strategického záměru a taky pracovní verzi textu do výroční zprávy.             

Členové a členky komise pak budou mít možnost se k návrhům vyjádřit do 9. 10. 2020.                

Pokud žádné komentáře neobdrží, bude jejich mlčení považovat za souhlas.  

 

Na závěr poděkovala všem přítomným a připomněla další termín schůze (7. 1. 2021). 


