Zápis z 5. zasedání Hospodářské komise Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
5. května 2015

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

Body programu:
1) Nominování člena hodnotící komise na nákup serverů
2) Vyřazení majetku
3) Výroční zpráva o hospodaření FF UK v Praze za rok 2014
4) Rozpočet FF UK na rok 2016
5) Různé
Projednání jednotlivých bodů:
1) Hospodářská komise projednala nominaci Mgr. Pavlorka a náhradníka prof. Šedivého a
usnesla se (6-0-0), že souhlasí s nominacemi a že doporučuje děkance FF UK je
schválit.
2) Hospodářská komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku a usnesla se (6-00), že doporučuje děkance FF UK návrh na vyřazení majetku podle přiloženého
seznamu schválit.
3) Ing. Malý uvedl principy sestavování výroční zprávy o hospodaření FF UK v Praze za rok
2014. Prof. Šedivý se dotázal děkanky, jestli nastal nějaký posun věkové hranice
v pracovním zařazení docent a profesor. Děkanka zkonstatovala setrvalý stav, tedy vyšší
věkový průměr oproti průměru celouniverzitnímu. Prof. Čenková se zeptala na výši
průměrné mzdy z přiložené tabulky. Ing. Malý odpověděl, že je to ilustrativní, protože
jsou v ní započteny všechny složky financování, které tvoří mzdu zaměstnanců. Doc.
Cvrček se dotázal na problematiku uzavřených pracovních smluv na dobu neurčitou. Ing.
Malý upozornil na pravidla, vyplývající ze zákoníku práce. V následné diskuzi se
debatovalo o přednostech i o nevýhodách pracovních poměrů na dobu určitou a na dobu
neurčitou. Hospodářská komise projednala předložené dokumenty a usnesla se (6-0-0), že
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doporučuje senátu FF UK schválit výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok
2014.
4) Prof. Šedivý uvedl tento bod vysvětlením, že jde o první předložený materiál, který dává
základní obrysy a časový harmonogram celé diskuzi o přípravě rozpočtu na příští rok, jak
to byl vyžadováno návrhem HK i usnesením AS. Úvodem diskuze se prof. Šedivý dotázal
na problematiku proporčního rozdělení finančních prostředků na jednotlivé ZS. Děkanka
odpověděla, že to bude podle stejné metodiky jako v roce 2015. Dále uvedla, že na
dokumentu strategie rozvoje fakulty se nadále pracuje, bude předložen senátu FF UK.
Hospodářská komise se usnesla (6-0-0), že doporučuje senátu FF UK vyjádřit
k dokumentu Rozpočet na rok 2016 kladné stanovisko a o této problematice vést
diskuzi dále.
5) Další zasedání Hospodářské komise bude domluveno per rolam.
Usnesení:
Hospodářská komise na svém 5. zasedání dne 5. května 2015:
1) Doporučuje děkance FF UK:
a) schválit nominaci členů HK do hodnotící komise na nákup severů
b) schválit návrh na vyřazení majetku podle přiloženého seznamu
2) Doporučuje AS FF UK:
a) schválit výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2014
b) vyjádřit kladné stanovisko k dokumentu Rozpočet na rok 2016

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

