
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 8. 6. 2020 (online) 

 

Přítomni: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana Kubátová,         

Vilém Novotný, Ondřej Šveda, Lukáš Vácha 

 

Omluveni: David Emler, Denisa Hejlová, Jan Hornát, Gabriela Špetová,         

Kateřina Turková 

 

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

 

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

a představila jediný bod jednání, kterým je návrh schválení změny rozpočtu FSV UK na rok               

2020 – navýšení o přidělenou bonifikaci programů Progres. 

 

Stejně jako v případě předešlých jednání požádala Hana Kubátová přítomné o dodržení            

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

nechť zvedne ruku, případně se o slovo přihlásí tlačítkem „raise hand“. V případě hlasování o               

návrzích usnesení požádá předsedkyně komise přítomné nejdříve o vyjádření nesouhlasu a           

následně zdržení se. Hlas ostatních bude automaticky považován za souhlas s navrženým            

usnesením.  

 

Přítomní členové komise vyjádřili s tímto postupem tichý souhlas.  

 

Hana Kubátová požádala tajemníka fakulty Ondřeje Blažka o představení podkladů. Ondřej           

Blažek uvedl, že v roce 2020 bylo FSV UK na realizaci programů Progres bez bonifikací               

poskytnuto 47 080 743 Kč. Bonifikace programů Progres činí dalších 3 070 650 Kč. Celkem               

tedy FSV UK obdrží v této kapitole rozpočtu 50 151 393 Kč. Dále zdůraznil, že prostředky                

koordinátora a bonifikace Q18 se primárně používají na bonusy pro řešitele programu na             

základě nominaci výsledků, které pak hodnotí Rada Progresu. Odvedená režie z programů            

Progres je pak poskytnuta na spoluúčast projektů Primus, databáze pro knihovnu, CDS,            

ediční komisi a podporu časopisů, na bonusy projektů (dle OD 24/2016, 37/2014). Z režie je               

pak podpořena mezinárodní rada, povinné výtisky, podpora konferencí dle OD 11/2015 a            

další činnosti a služby. 

 

Monika Hollmannová se v diskuzi zeptala, zda přidělenou bonifikaci programů Progres           

někdo na fakultě zkontroloval. Ondřej Blažek odpověděl, že kontrolu provádí vedoucí           

Oddělení vědy Eva Horníčková.  

 

Protože se do debaty nikdo další nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o návrhu             

usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK navrhuje AS FSV UK schválit předložený návrh              

změny rozpočtu FSV UK na rok 2020 – navýšení o přidělenou bonifikaci            

programů Progres. 

Pro: Emil Aslan, Monika Hollmannová, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Ondřej Šveda,           

Lukáš Vácha 



Proti: nikdo 

Zdržel/a se:  Vilém Novotný 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Hana Kubátová připomněla, že na sdíleném disku komise mají všichni k dispozici vyjádření             

ředitele IMS Tomáše Nigrina k přečerpání Stipendijního fondu. Dopis ředitele Nigrina           

reaguje na usnesení komise č. 3 z 30. dubna 2020.  

 

Komise považuje tímto celou věc za uzavřenou. 

 

Předseda senátu Václav Moravec na závěr upozornil, že body na zářijové zasedání pléna             

senátu obdrží 24. srpna 2020; dle charakteru bodů by se pak komise sešla na konci srpna.  

 

Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a ukončila schůzi.  

 

 


