
Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu FF UK 10. 7. 2008 
 

Přítomni:  M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, P. Christov, P. Jedličková, M. Kovář, E. 
Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, J. Šlerka, P. Zemánek, J. Bachtík, A. Bříza, H. Fejfarová,T. 
Hadravová, J. Chromý, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, O. Tichý, V. Tollar, S. 
Zajíček.  
Omluveni:  F. Čermák, J. Kalivoda, J. Kuklík, A. Skřivan, P. Beránek, P. Brůha, V. 
Jáchimová, P. Píša. 
Nepřítomen: A. Klégr. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, 
Ph.D., proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník. 
 
Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK - vzetí na vědomí 
3. Projednání Návrhu rozpočtu FF UK v roce 2008 
4. Projednání a schválení harmonogramu zasedání AS FF UK v akademickém roce 

2008/2009 
5. Různé 
 
Kol. Christov přivítal přítomné senátory a hosty a poděkoval za to, že se sešli na 
mimořádném zasedání AS, na jehož programu jsou dva důležité body, a to projednání 
návrhu rozpočtu a schválení harmonogramu AS FF UK v akademickém roce 2008/2009.  
 
1. Schválení programu zasedání 

 
Kol. Christov navrhl změnit pořadí projednávaných bodů, nejprve se věnovat schvalování 
harmonogramu zasedání AS v příštím akademickém roce, poté vzetí na vědomí zápisu z 
21. zasedání akademického senátu a až jako třetí bod projednat Návrh rozpočtu FF UK v 
roce 2008. 
 
Jelikož k navrhované změně programu nebyly žádné připomínky, kol. Christov dal o 
programu hlasovat. 
 
Hlasování: 20-0-0, program byl schválen. 

 
2. Projednání a schválení harmonogramu zasedání AS FF UK v akademickém roce 

2008/2009 
 
Kol. Christov dále vyzval k projednání a schválení harmonogramu zasedání AS FF UK v 
akademickém roce 2008/2009. Otázal se, zda má někdo z přítomných senátorů k 
navrhovanému harmonogramu nějaké připomínky. 
 
Kol. Zemánek upozornil na chybu v uvedeném materiálu a navrhl opravit hodinu 
zasedání na obvyklých 13.30. 
 
Kol. Christov podotkl, že pozdější zářijový i říjnový termín byly stanoveny tak, aby bylo 
možno na těchto zasedáních schvalovat akreditační materiály.  
 
Hlasování: 20-0-0, harmonogram byl schválen. 
 

3. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK - vzetí na vědomí 
 
 



Kol. Christov dále otevřel prostor připomínkám k návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF 
UK.  Poté vyzval senátory k vzetí zápisu na vědomí. 
 
Hlasování: 18-0-2, AS FF UK vzal zápis 21.  zasedání AS FF UK na vědomí. 
 

4. Projednání Návrhu rozpočtu FF UK v roce 2008 
 
      Kol. Christov přistoupil k projednání Návrhu rozpočtu FF UK v roce 2008. Nejprve 
požádal děkana, aby rozpočet představil a seznámil senátory s důvody, které vedly k 
předložení návrhu rozpočtu, a se změnami, které nastaly od minulého zasedání AS FF UK.        
 
Děkan prohlásil, že bylo nutné učinit velmi rychlé kroky, neboť situace se změnila ve dvou 
zásadních věcech. Tou první bylo jednání s vedením univerzity, konkrétně s panem 
kvestorem.  Pan kvestor se při tomto jednání důrazně vyjádřil ve smyslu nutnosti schválení 
rozpočtu. K tomuto závěru dospěl  na základě svého vnímání tabulek a práce s rozpočtem 
celé univerzity. Zároveň nastal druhý důvod, který částečně řeší problém sestavení rozpočtu. 
FF UK vstoupila do jednání s Ministerstvem vnitra ČR.  FF do 14. 7. zpracuje projekt na 
podporu ÚBV, ÚDLV a ÚSVS, jejichž fungování je MV ČR vnímáno jako bezpečnostní 
priorita státu. Vypracovaný projekt bude přílohou usnesení vlády v září tohoto roku. FF UK 
by při něm měla být výslovně jmenována. Letos by se mělo jednat o poloviční částku 
dohodové spolupráce, tj. 5 milionů, jde ale o systémovější dohodu pro období 2008–2013. 
Každý rok by mělo ministerstvo FF UK poskytnout deset milionů, a to účelově na 
systémovou podporu těchto oborů. FF UK rozhodně ve spolupráci nepůjde nad rámec 
projektu, který sama předloží. Systémová podpora se bude týkat pracovních míst na oborech 
perština, turkologie, sinologie, kroatistika, serbistika. Dalším důvodem pro přijetí této dohody 
je jasná částka coby doplnění rozpočtu.  
Další zásahy, které umožnily předložit místo rozpočtového provizoria vyrovnaný rozpočet, 
děkan komentoval takto: Rozvojový projekt na vybavení knihovny se transformuje do jiných 
nákladů. Přehled hospodaření fakulty za prvních šest měsíců tohoto roku ukazuje, že 
v polovině výnosů jsme milion nad stávajícím plánem – což je pozitivní. Rozpočet je však 
velmi napjatý, pohybujeme se na hladině. Finanční plusy 515 milionů korun. Děkan zároveň 
senátu oznámil, že dnes, tedy 10.7., budou od 15:00 spolu s tajemníkem a předsedou AS FF 
UK jednat o rozpočtu s panem rektorem i kvestorem. Děkan uzavřel své představení změn v 
návrhu financování FF UK v roce 2008 s tím, že očekává diskusi nad návrhem rozpočtu a 
prosí o schválení, abychom se vyhnuli výraznějším zásahům kvestora do rozpočtu i vedení 
fakulty. 
 
Kol. Christov poděkoval děkanovi, zeptal se tajemníka, zda nechce ze své pozice k již 
řečenému něco dodat, a poté otevřel rozpravu. 
 
Kol. Zajíček představil dvě usnesení, která PAS zformuloval na svém jednání. První 
usnesení PAS navrhuje coby dodatek k případnému prostému schválení návrhu rozpočtu. 
Jedná se o doplnění výhrady k návrhu rozpočtu přibližně v tom znění, jak je navrhla  
Hospodářská komise. Aby nás ve ztrátě nemohl nikdo nařknout, že jsme si schválili napjatý 
až nerealistický rozpočet. Navrhované znění usnesení je následující: 
 
Návrh usnesení č. 7: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008 ve znění předloženém 
děkanem. AS FF UK zároveň konstatuje, že situace, kdy je fakulta nucena vnějšími 
okolnostmi sestavit vyrovnaný rozpočet, je špatná. Může tak být vyvoláno klamné zdání, že 
finanční situace FF, resp. její trend a výhledy nejsou až tak alarmující. AS FF UK takto 
považuje schválení vyrovnaného rozpočtu za akt, který dodává vedení fakulty potřebný 
prostor k vypracování strategie vnitřní transformace a prvním krokům k jejímu provedení. 
 



Návrh usnesení č. 8: AS FF UK vyzývá děkana, aby připravovanou smlouvu s MV ČR před 
jejím podpisem předložil PAS k vyjádření. Zároveň pověřuje PAS, aby se jménem AS FF UK 
k tomuto dokumentu vyjádřil. 
 
Kol. Zemánek vyjádřil podiv nad tím, že k dispozici na zasedání je jiná verze rozpočtu, než 
která byla rozeslána a také složitá usnesení, která PAS vypracoval jistě několik dnů předem. 
 
Kol. Zajíček vysvětlil, že usnesení byla vypracována před půlhodinou. 
 
Kol. Zemánek se otázal, zda by vzhledem k tomu, že do rozpočtu bude ještě zahrnut jeden 
milion z rozpočtu 2007, nemělo dojít i ke změně výroční zprávy. Pokud jde o změnu 3 
milionů v rámci rozvojového projektu, je již schváleno, nebo v běhu? Dále podotkl, že 
komentář k položkám v navrhovaném rozpočtu je velmi stručný. Požádal o více informací, 
zvlášť u takových částek jako 35 nebo 60 milionů, viz ř. 518, 544, 549 předkládaného návrhu 
rozpočtu. V první verzi nebyly vůbec komentovány výnosy. HK podle něj měla víc tlačit na 
vedení, aby rozpočet měl patřičnou formu, už když bude předložen AS FF UK. Jsme to my, 
kdo hlasuje, máme kontrolní roli. K větě navrhovaného usnesení: „Situace, kdy je fakulta 
nucena vnějšími okolnostmi sestavit vyrovnaný rozpočet, je špatná.“ uvedl, že platí vždy, 
když se vytrhne z kontextu a že k přijetí rozpočtu jsme nuceni např. zákonem. K 
navrhovanému vypracování strategie transformace uvedl, že jde o důležité a dalekosáhlé 
skutečnosti, které jsou ovšem podávány příliš lehkými slovy, s nimiž v tomto znění nemůže 
souhlasit. 
 
Tajemník se vyjádřil k připomínkám:  Bod 1: milion korun. Není potřeba upravovat výroční 
zprávu, upravujeme prognózu výnosů. Komentář k položkám nebyl pojat tak, aby šlo o 
věcnou náplň položek, ale o jejich rozklíčování.  
 
Děkan komentoval rozvojový projekt – před dvěma měsíci proběhla transformace projektu do 
rozvoje mladých akademiků. Pokud zachováme materiální náklady, ty finance ušetříme a 
můžeme je transformovat do mezd. Jde o to, poradit si s tím vnitřně v rámci 2,9 milionů 
korun.  
 
Kol. Zajíček zareagoval na vyjádření kol. Zemánka. V návrhu usnesení by bylo vhodné 
zaměnit „sestavit“ na „schválit“. My přece můžeme fungovat podle rozpočtového provizoria, 
proto lze usnesení formulovat tak, že jsme rozpočet nuceni schválit. K jednání Hospodářské 
komise uvedl, že rozpisy položek její členové požadovali ve znění, ve kterém bylo dodáno; 
podrobnější rozpis by byl neadekvátně pracný a HK jej nepožadovala, neboť u všech těchto 
položek jsou uvedeny zhruba stejné částky jako v předchozím roce. 
 
Kol. Beneš konstatoval, že jsme vnějšími okolnostmi nuceni rozpočet schválit.  Zároveň 
vyjádřil obavu, aby se takovéto tvrzení v usnesení neobrátilo proti nám. Dále vznesl otázku, 
jak je to se změnou výše absolventského normativu. 
 
Děkan uvedl, že se to týká i magistrů. U nich klesá normativ, zatímco u Bc. se mírně 
navyšuje.  
 
Tajemník upřesnil, že v tuto chvíli jde o financovatelný nárůst počtu studentů, neboť normativ 
ještě nevíme. 
  
Děkan podotkl, že 25 procent normativu šlo dolů, jedná se tedy o dosud největší propad 
v rámci financování vysokých škol, jinak v hodnotě promile. 
 
Kol. Jedličková  se zeptala, jak bude vypadat nástin strategie, jak stabilizovat FF. 
 



Děkan uvedl, že se bude připravovat spolu s UK. Sám za sebe rozhodně odmítá jednoduché 
rady typu „propusťte 40 procent lidí“, „zbavte se oborů“ atd. Efektivita spočívá v tlaku na 
bakalářské studijní programy. A také na velké skupiny, je omezeno financování menších 
počtů studentů. Doplácejí na to školy, které se soustředí na magistry. 
 
Kol. Šlerka osvětlil motivaci navrhovaného usnesení. Rozpočet je sestavován s položkou, 
která ještě není schválená. Pravděpodobně skončíme v mínusu, kvestor nám bez ohledu na 
předběžné dohody dal nůž na krk. Odmítá proto rozpočet bez výhrad schválit, navrhuje 
schválit s výhradou. Další varianta je neschválit a jet podle provizoria. Abychom se nedostali 
do situace, kdy kvestor řekne: „Vy jste si rozpočet odhlasovali, a máte tam 4 miliony ztrátu.“ 
Připustil, že formulace usnesení je dvojznačná, protože ze zákona musíme rozpočet schválit, 
ale postoj kvestora je nelegitimní. Proto vyzval AS k nové formulaci usnesení. 
 
Kol. Strobach uvedl, že větší potíže než přijmout kašírování při sestavování rozpočtu mu činí 
pravomoc MV ČR zasahovat do práce FF. Do této položky nevidí a má pro ni hlasovat. S tím 
má velký problém.  
 
Kol. Radovanovič přiznal, že také pro něj je toto zásadní problém. Proto PAS žádal o 
podklady ohledně smlouvy s MV ČR. Je potřeba zajistit, aby MV ČR nemohlo za žádných 
okolností ovlivňovat FF.  
 
Děkan podotkl, aby si AS uvědomil, že rozpočet operuje s 511 miliony. V desítkách milionů 
předpokládáme jisté částky, jsou to např. američtí studenti. V tomto případě je smlouva s MV 
ČR úplně stejný předpoklad. K navrhovanému usnesení souhlasil, že bude AS FF UK 
informovat, avšak že zde nevzniká riziko zasahování MV na akademickou půdu. 
 
Kol. Šlerka se pro upřesnění dotázal, zda se bude jednat o smlouvu. 
 
Děkan osvětlil, že nikoliv, že výstupem bude usnesení vlády. Na přelomu července a srpna 
dorazí zpětná vazba prvního návrhu projektu ze strany FF UK, v srpnu bude děkan 
informovat AS. Je třeba spěchat kvůli zářijovému jednání vlády. 
 
Kol. Strobach namítl, že mu vadí subjekt, který FF UK bude tuto částku poskytovat.  
 
Děkan podotkl, že pokud nechceme lektora z Teheránu, tak to zafinancují. Pro MV ČR to 
není ani promile jejich prostředků, oni investují v této věci. Co jim nedovolíme, to nebude. 
 
Kol. Tichý se otázal, zda se tedy FF UK nezavazuje k žádné další činnosti nad rámec své 
dosavadní činnosti. 
 
Děkan to potvrdil, s upřesněním, že právě zmiňované ústavy měly největší propady – 
třímilionové ztráty v rámci balíčků.  
 
Kol. Šlerka se ujistil, že opravdu nebude žádná smlouva mezi FF UK a MV ČR. 
 
Děkan vyložil, že vláda na svém zasedání vydá usnesení, že MV ČR smí takto přesouvat 
uvedené prostředky. Dále uvedl, že pokud nedojde k takto vyčíslené podpoře, ty obory 
vzhledem k připravovaným akreditacím zaniknou. 
 
Kol. Beneš podotkl, že podle něj má závažný dosah ten „neudržitelný stávající rozsah 
činnosti“. 
 
Děkan nastínil, že není možné, aby v horizontu dvou tří let se udrželo to, co teď na FF je. FF 
se nyní nachází na hranici. Podle něj se nyní rozhoduje o tom, co se na FF bude pěstovat, a 
situace je nyní hraniční. 



 
Děkan dále uvedl, že již na zářijovém senátu bude lze diskutovat o rozsahu přijímacích 
řízení, tedy mimo jiné může vzniknout i diskuse, které obory se na FF budou pěstovat. 
Prostor pro další změny pak nastane v roce 2009, kdy budeme přijímat studenty na dané 
roky 2009-2011. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že podle něj je nevhodné uplatňovat mechanický přístup ve stylu „když 
ty a ty obory vyhodíme…“ Problém tkví nikoliv v počtu oborů, ale v  náplni akreditací. Není 
v tom, jestli je 200 či 300 oborů, důležité je dosáhnout efektivity. Když ji najdeme, obory tu 
mohou fungovat. 
 
Děkan připustil, že zatím nemá představu, že by řekl: „Vy se tady budete pěstovat, 
protože…“ Nicméně kdybychom otevřeli pouhé tři čtvrtiny oborů, tak stávající již přijatí 
studenti musí dostudovat. To znamená, že kroky při přijímacím řízení nic neřeší. To je téma 
na jednání s vedením univerzity. Z hlediska financování je situace taková, že normativ je 
34 000 Kč, teď se dostane 25 000 Kč, kdyby se dostalo 27 000 Kč, nebude problém. 
Strategicky v o něco horší situaci je PedF. Tam se dělá reálný vnitřní dluh, na FF pořád 
pracujeme na hladině. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že citovaný příklad PedF jasně ukazuje, že ten problém není 
v oborech, protože tam mají na oborech velké objemy studentů.  
 
Kol. Šlerka zhodnotil situaci tak, že pan kvestor na jedné straně nabídl FF UK dvě možnosti, 
ale když se FF rozhodla pro rozpočtové provizorium, kvestor to označil za špatnou volbu. 
Proto se kol. Šlerka senátu znovu otázal, zda o této věci dále diskutovat, nebo již nic neřešit 
a hlasovat. 
 
Kol. Beneš požádal, zda by se nemohla navrhovaná usnesení vytisknout. 
 
Kol. Christov upozornil, že usnesení vychází z doporučení HK. Před dodáním vytištěných 
návrhů usnesení vyzval k další debatě. 
 
Kol. Chromý upozornil, že školství se bude čím dál tím víc financovat prostřednictvím grantů 
či účelových dotací. Jsou však pracoviště, která tolik grantů nemají. Bude se na to víc tlačit, 
budou se penalizovat pracoviště, která granty mít nebudou? Je nějaký předpokládaný 
postup? 
 
Děkan podotkl, že odpoví jen stručně. Situace je opravdu taková, že výrazná finanční 
podpora nebude. Stávající grantový referát pracuje efektivně a promptně, tam není nejmenší 
problém. Modelové financování bude vzhledem k základním součástem vypadat asi tak, že 
„kdo má, dostane přidáno“, tj. zohlední se ve financování dotačních peněz. To představuje 
poměrně silný tlak. 
 
Kol. Kovář uvedl, že usnesení č. 7  je z jeho pohledu zbytečné. Rozumí, proč PAS přichází 
s tímto usnesením, ale pokud rozpočet schválíme, stejně se nevyhneme odpovědnosti za 
jeho schválení. Proto je podle něj usnesení č. 7 při schválení usnesení č. 6 zbytečné. 
 
Kol. Tichý navrhl, že je nutné rozebrat, co vlastně chceme říct. Nejsme spokojeni s tím, že 
rozpočet schvalujeme. A je pro to několik důvodů: nutí nás zákon, také univerzitní rektorát, 
nemáme dost peněz – pokud si na to chceme stěžovat, tak adresně, nebo zvážit 
smysluplnost stížnosti. 
 
Kol. Lyčka navrhl přerušit debatu a odhlasovat usnesení č. 6. Potom by se mohlo pokračovat 
v debatě o dalším usnesení.  
 



Kol. Šlerka navrhl hlasovat o usnesení č. 6.  
 
Kol. Kovář vyslovil názor, že situace je strašně jednoduchá: pokud máte takové výhrady, 
nezvednete ruku pro rozpočet. 
 
Kol. Radovanovič podotkl, že je třeba to vnímat spíše jako impuls vůči kvestorovi, rektorátu, 
nikoliv krycí manévr pro senát, tedy nikoliv zřeknutí se odpovědnosti. 
 
Děkan se obrátil na senátory s prosbou o schválení rozpočtu, neboť to považuje za nutné. 
Senát je sice odpovědný za schválení rozpočtu, ale ta hlavní a jediná personální 
odpovědnost je jeho, jde o jeho jméno, osobu, podpis. A nechtěl by, aby to vypadalo, že se 
vyvazuje z procesu. 
 
Kol. Kovář podotkl, že v případě, že se rozpočet neschválí, nezískáme nic. 
 
Děkan upřesnil, že může přijít jen nucená správa (kontrola udržování měsíčního hospodaření 
podle 1/12 rozpočtu z předcházejícího roku), tři kontrolní úředníci atd. O jakémkoliv zisku 
nemůže být řeč.  
 
Kol. Šlerka podotkl, že jde jen o to, kopnout kvestora do kotníku, a poté navrhl hlasovat o 
usnesení č. 6. 
 
Usnesení č. 6: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2008 ve znění 
předloženém děkanem FF UK.  
Hlasování: 18-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
 
Kol. Christov opustil zasedání AS FF UK a jeho řízení převzal kol. Šlerka. 
 
Kol. Šlerka otevřel debatu k usnesení č. 7. 
 
Kol. Zajíček se obrátil na kol. Kováře, jaká varianta usnesení by pro něj byla přijatelná. 
 
Kol. Kovář odpověděl, že  nejlépe žádné. Pokud by už nějaké být mělo, byla by pro něj 
přijatelná poslední věta z usnesení č. 7 s dodatkem vyžadujícím vyrovnané hospodaření 
v dalších letech. 
 
Kol. Slavík se vyjadřil v tom smyslu, že by neschvaloval žádné další usnesení, kvestor si to 
stejně nepřečte. 
 
Kol. Beneš upozornil, že se jedná o nejednoduchou situaci. Rozpočet byl schválen, nelze 
plánovat bez restrikce na straně výdajů a bez restrukturalizace FF, která není v textu 
definována. Podle něj je nutné zeptat se na toto. Zde se povede základní debata. 
 
Kol. Lyčka uvedl, že je třeba se vyhnout klamným zdáním a je nutné vyjádřit se ke špatné 
situaci. Vzhledem ke schválení rozpočtu vzniká prostor vyzvat děkana ke krokům, které se 
týkají struktury FF a které chce provést. Je podle něj vhodné požádat děkana, aby předložil 
výhledový plán.  
 
Kol. Tichý podotkl, že z poslední věty návrhu usnesení č. 7 by se to také rozumělo samo 
sebou, situace není dobrá. 
 
Kol. Kovář podotkl, že se mu to jeví tak, že to nesouvisí bezprostředně s rozpočtem. Je to 
obecné, obtížně k tomu lze zaujmout nějaké stanovisko, restrukturalizační změny, postavení 



FF v rámci UK a tak dále. Druhá část usnesení by se dala použít jako výzva k předložení 
strategie. 
 
Kol. Zajíček navrhl usnesení doplnit tak, že AS FF UK tímto vyzývá děkana k předložení této 
strategie. 
 
Kol. Beneš připomněl, že senát si osobuje jistou aktivní roli. Když už jsme schválil napjatý 
rozpočet, přejímáme jistou odpovědnost za to, jak to bude fungovat dál. 
 
Kol. Tichý se také vyjádřil ve smyslu první polovinu usnesení č. 7 vypustit. 
 
Kol. Šlerka zhodnotil, že tato část zdá se bude z usnesení vypuštěna. Souhlasil s návrhem 
kol. Zajíčka a navrhl k tomu dodat konkrétní časové určení, a to konec roku 2008, a vyhnout 
se tak obecným formulacím. K připomínce kol. Beneše o postavení senátu dodal, že máme 
pravomoc schvalovat, ne vytvářet, z pohledu předpisu jsme schvalovací mašinka, můžeme 
ovšem vyzvat děkana k širší debatě. 
 
Kol. Kovář navrhl pozměnit formulaci na: „k prvním krokům k jejímu provedení a zajištění“.  
 
Kol. Lyčka přišel s návrhem následujících formulací: „které předloží k diskusi AS FF UK“, 
resp. „Aby tuto strategii předložil AS FF UK k diskusi do konce roku“. 
 
Kol. Beneš navrhl nejprve požadovat stabilní hospodaření FF a na druhé místo dát  
restrukturalizaci. 
 
Kol. Lyčka navrhl znění: „AS FF UK konstatuje, že finanční situace je alarmující, jak se 
ukázalo při sestavování rozpočtu na rok 2008.“ 
 
Kol. Tollar vyslovil názor, že je třeba tam mít něco z první části usnesení č. 7. Je milá věc, že 
na to dbáme  za stávající situace, ale celkově je to bezzubé. Navrhl proto formulaci: AS FF 
UK konstatuje, že skladba schváleného rozpočtu preferuje jeho vyrovnanost za cenu 
nesystémových kroků; rozpočet je z tohoto důvodu provizorní a jeho podoba je neudržitelná 
do budoucna.  
 
Kol. Šlerka uvedl, že návrh kol. Tollara bude protinávrhem k znění usnesení č. 7. 
 
Kol. Lyčka  připomněl, že rozpočet musí být z definice vyrovnaný.  
 
Kol. Tollar oponoval, že není pravda, že musí být vyrovnaný, může být provizorium. Dále 
vyslovil zdání, že cíl je ten, že univerzita či kvestor ví, jak to vypadá na fakultě, ví, jak 
dopadne univerzita, když se to všechno posčítá. Je třeba se ohradit proti způsobu, kterým se 
snaží dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. 
 
Kol. Šlerka upozornil, že o znění usnesení rozhodneme hlasováním, ne diskursivně. 
 
Kol. Strobach namítl, že pokud je chyba v systému, neměli jsme rozpočet schvalovat tak, jak 
je sestaven. A připustit intervenci cizích. Ale pokud jsme ho již schválili… 
 
Kol. Lyčka řekl, že přece neschvalujeme habaďůru, vždyť ten rozpočet je reálně vyrovnaný. 
 
Kol. Tichý vyslovil názor, že podle něj rozpočet dává možnost, že dopadneme neztrátově. 
Proto pro něj hlasoval. 
 



Kol. Strobach uvedl námitku, že nejsme schopni hospodařit s tím, co je nám přiděleno, 
vyvrátíme jen tak, že budeme schopni říct, že to tak je. Proto podle něj není nutné odmítat 
lidi z venku. 
 
Kol. Zajíček upřesnil, že rozpočtové provizorium rozhodně neznamená hospodařit, jak 
chceme. Znamená to hospodařit přesně jako v loňském roce, kde však došlo k navýšení o 
50 milionů. V případě rozpočtového provizoria bychom tedy byli o padesát milionů v mínusu. 
Proto bylo nutné schválit rozpočet. 
 
Kol. Radovanovič navrhl hlasovat v tuto chvíli raději o usnesení č. 8. 
 
Kol. Šlerka vzápětí navrhl ukončit podávání variant usnesení a hlasovat.  
 
Kol. Šlerka dal nejprve hlasovat o protinávrhu usnesení č. 7. 
 
Protinávrh usnesení č. 7: AS FF UK konstatuje, že skladba schváleného rozpočtu 
preferuje jeho vyrovnanost za cenu nesystémových kroků; rozpočet je z tohoto 
důvodu provizorní a jeho podoba je neudržitelná do budoucna. 
Hlasování: 0-11-7, usnesení nebylo přijato. 
 
Kol. Šlerka dal poté hlasovat o druhém znění usnesení č. 7. 
 
Usnesení č. 7: AS FF UK považuje schválení vyrovnaného rozpočtu za akt, který 
dodává vedení fakulty potřebný prostor k zajištění stabilního hospodaření a 
k vypracování strategie vnitřní transformace, a vyzývá děkana, aby tuto strategii 
předložil do konce roku 2008 k diskusi senátu.  
Hlasování: 13-1-4, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Šlerka poté navrhl hlasovat o usnesení č. 8.  
 
Usnesení č. 8: AS FF UK vyzývá děkana, aby průběžně a podrobně informoval o 
probíhajících jednáních vedení fakulty s MV ČR ve věci podpory vybraných oborů FF 
UK a v září pak požádal AS FF UK o vyjádření k připravované dohodě. 
Hlasování: 15-3-0, usnesení bylo přijato. 
 

 
 
5. Různé 
 
 
Vzhledem k tomu, že už nebyly žádné další připomínky, kol. Šlerka poděkoval senátorům za 
přítomnost na zasedání a debatu a zasedání AS FF UK ukončil. 
  
 
 
Zapsala: Eva Lehečková    
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:  17. 9. 2008 
 
  
 


