
Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS FSV UK dne 31. 10. 2019 (14:30, H212) 

 

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

Novotný, Kateřina Turková, Lukáš Vácha 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník; Tomáš Karásek, proděkan pro rozvoj; Jan Kindermann,           

vedoucí Oddělení projektové podpory a investic; Hana Pokorná, vedoucí Ekonomického          

oddělení 

 

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

 

Dále nepřítomna: Mirka Kortusová 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK (dále EK) Hana Kubátová na úvod schůze představila program              

jednání. Dále uvedla bod “Omezování administrativní zátěže” a požádala zpravodaje bodu           

Viléma Novotného o shrnutí podkladů.  

 

Vilém Novotný se na úvod vyjádřil k samotnému sběru dat. Domnívá se, že bychom v něm                

měli pokračovat, protože dosud nebyly dodány připomínky od všech institutů.  

 

Tajemník Ondřej Blažek přivítal podněty akademické obce k dané věci, bude je řešit na              

začátku příštího roku. V této souvislosti připomněl, že pracovníci IT oddělení jsou            

momentálně plně vytíženi. Harmonogram prací je nutné dobře naplánovat. V dlouhodobém           

horizontu děkanát uvažuje o personálním posílení IT oddělení.  

 

Vilém Novotný reagoval, že by byl nerad, kdyby tato iniciativa “zapadla.” Ondřej Blažek             

odpověděl, že se k podnětům určitě vrátí, v současné době je ale omezen personální situací               

na IT oddělení.  

 

Monika Hollmannová poznamenala, že veškerá agenda (např. zavedení platebních bran) trvá           

neúměrně dlouho, situace je neuspokojivá.  

 

Ondřej Blažek reagoval, že za dobu jeho působení na děkanátu se situace konsolidovala.  

 

Po krátké diskuzi dala Hana Kubátová hlasovat o usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK žádá tajemníka Ing. Blažka, aby vypořádal podněty              

ke snížení administrativní zátěže a informoval na dalším jednání EK FSV UK o             

přijatých nebo plánovaných opatřeních. EK AS FSV UK bude dále pokračovat v            

diskuzi této agendy. 

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

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 



Hana Kubátová se dále zeptala vedoucí Ekonomického oddělení Hany Pokorné na           

harmonogram účetních uzávěrek. Ondřej Blažek doplnil, že harmonogram by měl být           

zveřejněn zítra.  

 

Následně Hana Kubátová přistoupila k bodu “Strategický záměr UK.” Navrhla, aby za komisi             

ve sdíleném dokumentu doporučila paní děkance takové úpravy dokumentu, na jejichž           

základě by byl posílen výzkumný charakter univerzity a také její internacionalizace.  

 

Tento záměr byl tichým souhlasem přijat. 

 

Vilém Novotný vznesl připomínku, že mu není jasné, jak strategický záměr vzniká, proč a na               

základě čeho jsou podporovány tyto a ne jiné priority.  

 

Odešel Vilém Novotný. 

 

V dalším bodě Tomáš Karásek informoval o stavu hledání pronájmu během rekonstrukce            

Jinonic. Vhodných prostor není mnoho, jednání jsou z různých důvodů (stav realitního trhu,             

délka pronájmu, charakter univerzity) složitá. V jednání jsou nyní prostory v Avenir Business             

Park. Minimální doba pronájmu jsou 3 roky, přičemž finanční únosnost je pro fakultu             

limitní.  

 

Jan Kindermann dovysvětlil technická specifika, stavební náklady a detaily smlouvy o           

pronájmu. 

 

Monika Hollmannová se ptala na další náklady včetně možných finančních dopadů na            

instituty. Jan Kindermann a Ondřej Blažek informovali, že výše nákladů některých položek            

ještě není známá a je v jednání. 

 

Petr Soukup se zeptal, zda nové prostory absorbují možný nárůst výuky, související s další              

vlnou akreditací.  

 

Ondřej Blažek reagoval, že kapacitně je počítáno s nárůstem studentů, pronájem velké auly             

mimo univerzitu je ale finančně náročný. Jakub Končelík v této souvislosti poznamenal, že             

IKSŽ využívá prostory v Krystalu. Diskutující se shodli, že situace bude, byť obtížně,             

řešitelná.  

 

Bylo hlasováno o usnesení: 

 

Usnesení č. 2: EK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK vyslovit souhlas s              

uzavřením smlouvy o nájmu prostor v Avenir Business Park, jíž budou zajištěny            

náhradní prostory pro součásti FSV UK umístěné v Areálu UK Jinonice během            

rekonstrukce a dostavby areálu.  

Pro: Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová,  Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 



Usnesení bylo přijato.  

 

Dále byla řešena situace týkající se SBP IPS FSV UK, resp. SBP, s.r.o. Členové a členky                

diskutovali o tom, jak se k této otázce postavit. Ondřej Blažek informoval o krocích fakulty v                

této věci. Předmětem diskuse byly rovněž různé návrhy usnesení, aby jejich znění nenarušilo             

vyšetřování záležitosti fakultou.  

 

Členové a členky v této souvislosti diskutovali rovněž o těch aktivitách Česko-čínského centra             

UK, které byly organizovány (spolu s) SBP IPS FSV UK, resp. SBP s.r.o. Z dodaných               

podkladů proděkanky Kasákové nebylo členům a členkám komise zřejmé, jestli existovala           

spojitost mezi SBP, s.r.o. a Česko-čínským centrem UK.  

 

Hana Kubátová po diskusi zahájila hlasování o následujících usneseních: 

 

Usnesení č. 3: EK AS FSV UK podporuje požadavek vedení fakulty o provedení             

forenzního auditu účetnictví SBP, s.r.o., a to na náklady této společnosti a dle             

parametrů FSV UK. Pokud by SBP, s.r.o., tomuto nevyhověla, žádá EK AS FSV             

UK vedení fakulty o podání trestního oznámení pro podezření na podvod.  

Pro: Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení č. 4: EK AS FSV UK vyzývá vedení Univerzity Karlovy k objasnění             

finančních nebo jiných propojení mezi SBP, s.r.o. a Česko-čínským centrem UK.  

Pro: Aslan, Hollmannová, Končelík, Kubátová, Soukup, Turková, Vácha 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Následně proběhla diskuze o etickém rozměru věci. Členové a členky se shodli, že tato otázka               

Ekonomické komisi nepřísluší. 

 

Hana Kubátová poděkovala všem přítomným a ukončila schůzi.  


