Zápis z 3. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
3. února 2015

Přítomni členové komise: prof. I. Šedivý, Mgr. D. Pavlorek, dr. J. Valkoun, dr. R. Kocianová,
prof. I. Čenková, doc. V. Cvrček
Omluveni členové komise: Mgr. S. Zajíček
Přítomni z vedení fakulty: ing. F. Malý, ing. J. Gregor, doc. V. Kolman

Body programu:
1) PRVOUK 2015
2) Vyřazení majetku
3) Převod mezi fondy
4) Výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu v roce 2015
5) Návrh na řešení škody způsobené FF UK v Praze ztrátou 31 ks stravenek
6) Inventarizační rozdíl v dlouhodobém majetku ÚDV
7) Různé
Projednání jednotlivých bodů:
1) Hospodářská komise projednala návrh Obecných pravidel pro vytváření návrhu rozdělení
institucionální podpory přidělované FF UK v Praze na jednotlivé části PRVOUKu
uskutečňované na fakultě. Proděkan doc. Kolman vysvětlil dílčí změny financování
PRVOUKů navrhované pro rok 2015. V rámci diskuze se prof. Šedivý dotázal, zda tato
rozvaha má nějakou finanční rezervu. Doc. Kolman odpověděl, že je rezerva cca 5 milionů.
Prof. Šedivý se dotázal, zda skutečně všichni zaměstnanci zařazení k některým
PRVOUKům budou reálně svou činnost vykazovat v rámci příslušného PRVOUKu. Doc.
Kolman odpověděl, že ano, toto bude zajištěno. Komise se usnesla (6-0-0), že doporučuje
AS FF UK v Praze návrh Obecných pravidel pro vytváření návrhu rozdělení
institucionální podpory PRVOUK schválit.
2) Hospodářská komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku a usnesla se (6-00), že doporučuje děkance FF UK vyřadit majetek uvedený v příloze č. 1 jejího návrhu.
3) Hospodářská komise projednala záměr vedení fakulty převést částku 6 900 000,00 Kč z
fondu provozních prostředků do rezervního fondu v mimořádném termínu. Komise se
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usnesla (6-0-0), že doporučuje AS FF UK zaujmout k záměru převodu mezi fondy
kladné stanovisko.
4) Hospodářská komise projednala výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu v roce 2015.
Tajemník ing. Malý vystoupil jako první a vysvětlil celou problematiku. Dále zodpověděl
doc. Cvrčkovi otázky ohledně výhledu a čerpání stipendijního fondu v letech 2014 a 2015.
Prof. Šedivý se zeptal, zda se plán čerpání stipendijního fondu projednával na hospodářské
komisi i v minulých letech. Tajemník sdělil, že tento postup byl s ohledem na strukturu
stipendijního fondu přijat nově a letos je takto předkládán prvně. Komise se usnesla (6-00), že doporučuje akademickému senátu FF UK zaujmout k předloženému materiálu
kladné stanovisko.
5) Hospodářská komise projednala návrh na řešení škody způsobené v konečném důsledku FF
UK v Praze ztrátou 31 ks stravenek. V průběhu diskuze se prof. Šedivý ztotožnil se závěry
tajemníka ing. Malého v jím předloženém návrhu na řešení škody. Doc. Cvrček zastával
názor, že hospodářské komisi nepřísluší hodnotit pracovně právní rovinu této záležitosti.
Tajemník vyjádřil přesvědčení, že když není možné jasně vymezit personální odpovědnost
za škodu, mělo by dojít k vztažení nějaké širší zodpovědnosti. V rámci diskuze upozornil
ing. Gregor na to, že z hlediska vnitřních předpisů fakulty je třeba, aby se HK vyjádřila
k problému škody, ke které došlo. Návrh na řešení škody a připsání na vrub fakulty byl
představen HK včetně návrhu pracovně-právního postihu konkrétních dotčených osob, což
s danou škodou sice přímo souvisí, ale jedná se o odlišnou rovinu případu, a není povinností
HK řešit i tuto pracovně-právní rovinu. Přitom tím nikterak není zpochybněna možnost, aby
HK i k této sdělila své doporučení. Komise se po projednání celé záležitosti usnesla (60-0), že souhlasí připsat škodu na vrub fakulty. Případné další kroky ponechává
komise na vedení fakulty.
6) Hospodářská komise projednala zprávu vedoucí ekonomického oddělení ing. Kvasničkové
a posoudila návazné dokumenty, týkající se inventarizačního rozdílu v dlouhodobém
majetku ÚDV. Vznikla tím škoda na majetku FF UK. Pořizovací cena ztraceného majetku
byla 75 000,00 Kč. Odhadnutá cena ke dni ztráty je cca 21 000,00 Kč. V průběhu debaty
došla komise k závěru, že s ohledem na okolnosti, za jakých ztráta vznikla, nelze škodu
uplatnit vůči konkrétnímu pracovníkovi. Usnesení: Komise navrhla (6-0-0) připsat škodu
na vrub fakulty. Žádá však vedoucí ÚDV, aby navrhla taková opatření do budoucna,
která by dalším podobným škodám na majetku zamezila, a s těmito opatřeními
seznámila tajemníka fakulty i HK.

Zápis z 3. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
3. února 2015
7) Různé: Dr. Valkoun a ing. Gregor stručně informovali o probíhajících výběrových řízeních,
jichž se jako členové hodnotící komise účastnili. Prof. Šedivý se dotázal na názor členů
komise, jestli by upřednostňovali dávat zápisy z jednání komise přímo na internet či pouze
na intranet. S ohledem na limity intranetu a aspekty přístupnosti členům akademické obce
se komise shodla, že je vhodnější umístit zápisy na internet. Další zasedání komise proběhne
26. března 2015 po pravidelném setkání vedení fakulty s vedoucími základních součástí.

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

Usnesení
Hospodářská komise na svém 3. zasedání dne 3. února 2015
1) Doporučila AS FF UK v Praze:
– schválit návrh Obecných pravidel pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory
PRVOUK
– zaujmout k záměru převodu 6 900 000,00 Kč z fondu provozních prostředků do rezervního
fondu v mimořádném termínu kladné stanovisko
– zaujmout kladné stanovisko k výhledu tvorby a čerpání stipendijního fondu v roce 2015
2) Doporučuje děkance FF UK
– vyřadit majetek uvedený v příloze č. 1 jejího návrhu
3) Řešení škod
– HK souhlasí připsat škodu vzniklou ztrátou 31 ks stravenek na KSES na vrub fakulty.
Případné další kroky ponechává komise na vedení fakulty.
– HK navrhuje připsat škodu vzniklou ztrátou tří notebooků na ÚDV na vrub fakulty. Žádá však
vedoucí ÚDV, aby navrhla taková opatření do budoucna, která by dalším podobným škodám
na majetku zamezila, a s těmito opatřeními seznámila tajemníka fakulty i HK.

