
Zápis z jednání AS FHS UK konaného 10. 4. 2014 

Prezenční listina 

Přítomni:  A. Svoboda, J. Novotný, J. Horský, J. Marek, L. Císařovská, M. Seligová, 
H. Novotná (dva z výše uvedených dorazili až po schválení zápisu),  
J. Matoušek, V. Štěrba, O. Tůma, J. Blažejovský 

Nepřítomni (omluveni): P. Mücke, V. Vávrová 
Hosté: L. Benyovszky, K. Strnad 

Návrh bodu jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze z 13. 3. 2014 
2) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 (Benyovszky, Strnad) 
3) Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2013 (Benyovszky) 
4) Návrh rozpočtu na rok 2014 (Benyovszky, Strnad) 
5) Různé 

L. Benyovszky doporučil nejdříve projednat Rozpočet na rok 2014 a poté Výroční 
zprávu o činnosti fakulty za rok 2013 z důvodu přítomnosti tajemníka Strnada u 
obou témat (prohodit bod 3 a 4).  

Hlasování o protinávrhu: 
Proti: 0 
Pro: 9 
Zdrželi se: 0 

1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 13. 3 . 2014. 

K zápisu byly vzneseny drobné připomínky. 
Proti: 0 
Pro: 9 
Zdrželi se: 0  

AS UK FHS schválil po provedení oprav zápis ze dne 13. 3. 2014. 

 

2/ Výroční zpráva o hospoda ření za rok 2013 

K. Strnad informoval plénum, že rok 2013 byl uzavřen s pozitivní bilancí 145 tisíc. 
Pokud celá univerzita bude hospodařit kladně a rektorát nám tedy dovolí přerozdělit 
tuto částku, bude tak učiněno na podzim.  

Mezi nejnápadnější čísla patří snížení nákladů za energie a naopak zvýšení nákladů 
vnitrouniverzitních; jde však o pouhý přesun financí z jedné kolonky do druhé, 
neboť náklady za energii pronajaté části budovy FTVS (která nahrazuje bývalou 
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budovu na Hůrce) se započítávají právě do nákladů vnitrouniverzitních. Meziročně 
také klesl stipendijní fond.  

Hlasování o Výroční zprávě o hospodaření za rok 2013: 

Proti: 0 
Pro: 11 
Zdrželi se: 0 

246. AS UK FHS přijal Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013. 

3/ Návrh rozpo čtu na rok 2014 

K. Strnad představil plánovaný rozpočet. Celková výše výdajů i příjmů je 150 345 
tisíc Kč. Na nákup nových knih se plánuje vydat jeden milion korun. Stoupají 
náklady na cestovné (oproti minulému roku vzrostly o 200 tisíc). Do rozpočtu není 
započítán projekt nové budovy v Troji, nejdříve čekáme kroky Ministerstva školství, 
až poté se začne fakulta podílet. Díky dobrému vědeckému výkonu fakulty a 
intenzitě mezinárodních vztahů, máme 9 miliónů nárůst v dotacích. 

Vzhledem k tomu, že fakulta už dosáhla svého stropu, co se týče počtu studentů a 
stejně tak nelze očekávat výrazné zvýšení příjmu v jiných dotacích, debatovalo se o 
možnostech restrukturalizace fakulty. Pan děkan Benyovszky uvedl, že od roku 2011 
FHS UK realizuje postupné snižování počtu bakalářských studentů, počet magistrů 
má nadále zůstat stejný a růst má počet doktorandů. Akreditovaný anglický bakalář, 
který je samoplátcovským studiem, je udržován na počtu 20, v případě finanční 
nutnosti je možnost tohoto bakaláře rozšířit až na 100 studentů. To je ale varianta 
krizová. Děkan uvedl, že - demografickému poklesu navzdory - zvládneme naši 
situaci i bez restrukturalizace. Dále se debatovalo o personálních možnostech 
vyučovat systematicky anglického bakaláře a J. Horský uvedl, že v přijímání 
doktorandů začínáme sahat na meze kvality uchazečů. Měli bychom více propagovat 
doktorské stipendium a lákat širší spektrum uchazečů. 

Hlasování o Rozpočtu na rok 2014: 
Proti: 0  
Pro: 11  
Zdrželi se: 0 

247. AS UK FHS se usnesl na přijetí Návrhu rozpočtu na rok 2014. 

4/ Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2013 

Pan děkan Benyovszky prezentoval výroční zprávu. Bylo upozorněno, že některé 
položky uvedené v meziuniverzitní spolupráci jsou vykázány i na jiných místech. 
Výroční zprávě věnoval AS FHS UK kratší diskusi. 
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Hlasování o Výroční zprávě o činnosti fakulty za rok 2013: 
Proti: 0  
Pro: 11 
Zdrželi se: 0 

248. AS UK FHS schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013. 

5/ Různé 

J. Horský tlumočil přání P. Himla, aby bylo písemně zdůvodňováno odmítnutí 
projektů v PRVOUKu, sám s tím však nesouhlasí, považuje to za zavádění 
nadbytečné agendy. Také zdůraznil, že je vždy ochoten dané rozhodnutí osobně 
probrat. Navíc oproti počínání např. na FF UK jde o velmi otevřenou záležitost. 

Termín p říštího zasedání: 

Příští zasedání senátu: čtvrtek 15. května 16:00 

Přehled schválených usnesení: 

246. AS UK FHS přijal Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013. 

247. AS UK FHS se usnesl na přijetí Návrhu rozpočtu na rok 2014. 

248. AS UK FHS schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013. 

 

V Praze dne 10. 4. 2013 
Zapsal Josef Blažejovský 


