
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 7. 1. 2021, online 

 

Přítomni: Monika Hollmannová, Jan Hornát, Hana Kubátová, Vilém Novotný, Kateřina          

Turková, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: Emil Aslan 

 

Nepřítomni: Denisa Hejlová, Jakub Končelík 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK; Hana Pokorná, vedoucí EO; Magda Pečená 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK Hana Kubátová na úvod vyjádřila za komisi upřímnou soustrast              

všem pozůstalým zemřelého profesora Michala Mejstříka, jmenovitě pak jeho kolegům a           

přátelům na Institutu ekonomických studií FSV UK.  

 

Dále představila program jednání: 1) principy rozdělení institucionálních prostředků na          

tvůrčí činnost, které jsou FSV UK poskytovány na jednotlivé programy Progres           

uskutečňované na FSV UK v roce 2021, 2) plán poslední schůze této komise, 3) různé.  

 

Připomněla, že plénum senátu bude na svém příštím zasedání probírat i další body, včetně              

novelizace Jednacího řádu VR FSV UK, ve které jde zejména o možnost vést zasedání              

distanční nebo hybridní formou (viz čl. 3 odst. 2, čl. 4, odst. 1 až 3 a čl. 5 odst. 5). Domnívá                     

se, že tento bod se týká především Legislativní komise AS FSV UK, protože se ale EK o                 

elektronizaci fakulty opakovaně zasazovala, ráda by za komisi na plénu senátu navrhovanou            

možnost distančního a hybridního zasedání VR FSV UK alespoň neformálně podpořila.  

 

Členové a členky komise vyjádřili s tímto návrhem tichý souhlas. 

 

Dále otevřela již zmíněný bod týkající se rozdělení prostředků na tvůrčí činnost. Jak se píše v                

předloženém materiálu: “Klíč, který dosud používá univerzita i fakulta, se opírá o rivové body              

získané za určité období jednotlivými fakultami a součástmi UK, resp. instituty či součástmi             

fakulty. Je oprávněně již několik let kritizován, mj. i proto, že pomíjí výsledky tvůrčí činnosti               

dosažené od roku 2016. Nicméně přechod na systém financování, který by akcentoval            

především kvalitu výsledků tvůrčí činnosti, naráží na okolnost, že vnitřní hodnocení tvůrčí            

činnosti, jehož výsledky se měly stát jedním z důležitých parametrů nového systému            

distribuce institucionální podpory vědecké činnosti v rámci UK, se opozdilo. Původně se            

předpokládalo, že bude dokončeno do prosince 2020, současný výhled hovoří zhruba o            

polovině února 2021.” Hana Kubátová se domnívá, že vzhledem k tomu, že dosud nebylo              

hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě dokončeno, v této chvíli skutečně nemá smysl            

diskutovat o jiném nastavení rozdělení prostředků.  

 

Hana Kubátová se nicméně zeptala pana tajemníka Blažka, zda neví, jestli spolu s vnitřním              

hodnocením tvůrčí činnosti a novým Strategickým záměrem univerzity dojde k otevření           

diskuse o Principech rozdělování rozpočtu, jak to ostatně vedení univerzity slíbilo. Protože            

pan tajemník takovou informaci neměl, Hana Kubátová se v této věci obrátí na předsedu AS               

FSV UK Václava Moravce, aby domluvila další postup.  

 



Jelikož se do diskuse nikdo další nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o návrhu             

usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK navrhuje AS FSV UK souhlasit se záměrem, aby               

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

programu Progres na rok 2021, byly na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FSV             

UK rozděleny podle klíče, který dosud užívala univerzita i fakulta. 

Pro: Monika Hollmannová, Jan Hornát, Hana Kubátová, Vilém Novotný, Kateřina Turková,           

Lukáš Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Vilém Novotný 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

V dalším bodě připomněla, že komise se v tomto složení sejde naposledy na konci měsíce               

ledna 2021 a bylo by proto vhodné na tomto jednání dokončit všechny rozpracované body.              

Zeptala se proto pana tajemníka a vedoucí EO na stav přehledu režií dle OD č. 37/2018 a                 

podkladu k dynamickému nákupnímu systému. Pan tajemník slíbil, že podklady dodá na            

další zasedání komise. Hana Kubátová rovněž na návrh Viléma Novotného připraví na další             

zasedání podklad, který bude obsahovat informace od ředitelů institutů a součástí, jak jsou u              

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

přístup zaměstnanců k těmto informacím.  

 

Dále Hana Kubátová otevřela bod různé. Zeptala se, proč zaměstnanec, jež předkládá drobné             

vydání, musí v případě elektronického dokladu rovněž doložit potvrzení, že platba proběhla.            

Vedoucí EO Hana Pokorná odpověděla, že to má dva důvody. Jednak si EO ověřuje, že za                

zboží nebo službu bylo řádně zaplaceno, dále EO kontroluje, zda zboží nebo služba nebyly již               

dříve zaplaceny fakultní kartou. Pan tajemník Blažek nicméně dodal, že spolu s paní             

Pokornou ověří, zda je skutečně ve všech případech nutné dokládat i výpis z elektronického              

bankovnictví.  

 

Hana Kubátová se dále zeptala na sdílení informací mezi jednotlivými odděleními děkanátu,            

kdy je z jednoho oddělení vyžadována informace, kterou nutně musí disponovat jiná            

oddělení (minimálně bydliště zaměstnance, pracovní e-mail a telefon). Pan tajemník          

odpověděl, že si je vědom toho, že informace by mohly být lépe sdíleny, bez centrálního               

ekonomického systému to ale naráží na personální kapacity děkanátu. Slíbil ovšem, že se na              

na tuto záležitost podívá.  

 

Kateřina Turková se zeptala na problémy s placením fakultní kartou. Hana Pokorná            

odpověděla, že nejde o problémy jako takové, Komerční banka pouze zavedla nové            

zabezpečení karet. Držitelé fakultní karty byli o tomto informování již 7. prosince loňského             

roku. Pokud si nové zabezpečení ještě nevyřídili, musí se obrátit na bankovní poradkyni. Paní              

Pokorná v této věci již psala tajemníkům institutů.  

 

Na závěr jednání Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a připomněla další termín            

schůze (28. 1. 2021, online). 

 


