Zápis z 12. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
24. března 2016
Přítomni členové komise: prof. I. Šedivý, prof. I. Čenková, dr. J. Valkoun, Mgr. D. Pavlorek,
Mgr. S. Zajíček, dr. R. Kocianová
Omluveni: doc. V. Cvrček,

Dále přítomni: ing. F. Malý, doc. M. Friedová

Body programu:
1) Vyřazení majetku
2) Návrh členů do komisí na výběrové řízení
3) Škodná událost na ÚGS
4) Rozpočet na rok 2016
Projednání jednotlivých bodů:
1) Hospodářská komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku a usnesla se (6-00), že doporučuje děkance FF UK návrhy na vyřazení majetku schválit.
2) Hospodářská komise nominovala do výběrového řízení kol. Pavlorka a kol. Valkouna.
3) Hospodářská komise projednala předložený návrh na odpis škodné události na ÚGS a
usnesla se (6-0-0), že doporučuje děkance FF UK škodu odepsat na vrub fakulty.
4) Ing. F. Malý představil obecná pravidla pro tvorbu rozpočtu na rok 2016 a jeho strukturu.
Prof. Šedivý se dotázal, jestli výkyv financí na počet pregraduálních studentů (pokles) vs.
financí z vědeckých výstupů (vzestup) lze považovat za jednorázový. Ing. Malý
zodpověděl, že to lze očekávat i v následujících letech. Mgr. Zajíček se o této
problematice šířeji rozhovořil a jako pravděpodobnou hlavní příčinu identifikoval malý
počet

přijatých

a

nastoupených

studentů

v kombinaci

s minulou

změnou

pravidel přijímání dvouoborových studentů. V případě vědeckých peněz vidí zvýšení
prostředků jako důsledek změny metodiky. Následně proběhla diskuze ohledně struktury
stipendii, během níž Mgr. Zajíček považoval za vhodné navýšit položku stipendií pro
vnitřní granty i u bakalářských studentů. Doc. Friedová zastávala názor, že navržená výše
je dostatečná, protože v bakalářském stupni studia nejsou studenti ideální adepti jako
žadatelé pro příjem stipendia na podporu studentské vědy. Hospodářská komise
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projednala návrh rozpočtu a usnesla se (6-0-0), že doporučuje AS FF UK návrh
rozpočtu schválit.

Zapsal: dr. Valkoun
Schválil předseda komise: prof. Šedivý

Usnesení:
Hospodářská komise na svém 12. zasedání dne 24.3.2016:
1) Doporučuje děkance FF UK:
a) Schválit návrh na vyřazení majetku.
b) Škodu odepsat na vrub fakulty.
2) Doporučuje AS FF UK:
c) Návrh rozpočtu schválit.

