Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Právnické
fakulty Univerzity Karlovy
18. dubna 2018, PF UK m. č. 412, od 14.00
Přítomni: doc. Ondřej Frinta, Jakub Horký, dr. Michal Urban
Omluveni: dr. Aleš Borkovec, Ing, Markéta Felsingerová, Barbora Ohnoutková,
Alžběta Pospíšilová, doc. Josef Salač, dr. Michal Sobotka, Lucie Škapová, dr. Petr
Šustek, Mgr. Michal Tuláček, dr. Karolina Žákovská
Hosté: dr. Marek Antoš – proděkan pro komunikaci, IT a finance, doc. Radim
Boháč – předseda AS PF UK, Aleš Hájek, dr. Jiří Hřebejk – tajemník, Ing. Stanislav
Potěšil, Ing. Iva Schmidtová
1. Volba předsedy
Jako jediný kandidát na funkci předsedy Ekonomické komise byl navržen
doc. Frinta.
Hlasování 1: 3-0-0, doc. Frinta byl zvolen předsedou Ekonomické komise AS PF
UK
2. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017
K položce „Spotřeba materiálu“:
Členové komise diskutovali položku „kancelářské potřeby“. Plán na rok 2017
u této položky byl 407 tis., skutečnost 571 tis., ale z grantů pouze 70 tis.
Dr. Urban apeloval na to, aby kancelářské potřeby byly více hrazeny z grantů.
Ing. Schmidtová vysvětlila, jakým způsobem se nakupují a objednávají
kancelářské potřeby a že i v případě, že jsou pořizovány z grantů, je fakulta
odpovědná za hospodárnost (na což ji např. v minulosti upozornila kontrola).
I v případě kancelářských potřeb z grantů by měl nákup probíhat
prostřednictvím provozního oddělení, a nikoliv jednotlivými řešiteli grantů.
Bylo přijato toto usnesení Ekonomické komise: „Ekonomická komise apeluje na
to, aby kancelářské potřeby byly nakupovány z grantů. V případě, že nejde
o nákup kancelářských potřeb z grantů a není-li možno požadavek uspokojit
v rámci běžných zásob ve skladu MTZ, měl by být dopředu dán souhlas
vedoucího provozního oddělení, v případě větších položek tajemníka fakulty
nebo proděkana pro finance. V každém případě je však nutné nakupovat
kancelářské potřeby prostřednictvím provozního oddělení – sklad MTZ.“
Hlasování 2: usnesení přijato tichým souhlasem.
K položce „Cestovné“:
Jelikož položka stravné vyšplhala za rok 2017 na 161 % předpokládané výše,
dotázal se dr. Urban, zda je kráceno stravné v případě, že účastník cesty obdrží
stravování. Ing. Schmidtová uvedla, že k přečerpání došlo jen v důsledku přesunu

čerpání mezi položkami zahraničního cestovného a stravného, a odpověděla, že
stravné je kráceno, nicméně primárně se vychází z prohlášení účastníka cesty.
Prověřovány jsou nicméně případy, kdy je podezření, že účastník stravu obdržel,
ale nevykázal ji (např. účastník vykáže dražší hotel bez snídaně).
K položce „Náklady na reprezentaci“
Doc. Boháč se zeptal, co je obsahem položky „ostatní útvary (občerstvení,
pracovní obědy a večeře, květiny atd.).“ Dr. Antoš vysvětlil, že jde o občerstvení
na státnice, jednání kolegia děkana, akademického senátu, vědecké rady,
oborové rady apod. a rovněž na obědy členů vedení PF UK s významnými hosty.
K položce „Ostatní služby“
Kol. Horký ohledně položky „náklady spojené s přijímacím řízením“ uvedl, že by
mělo být Sciu placeno pouze za vouchery na zkoušky, které budou uchazeči
skutečně využity (tj. nikoliv za všechny vouchery, které spol. Scio vydá).
V návaznosti na to bylo přijato toto usnesení: „Ekonomická komise doporučuje
jednat se společností Scio s cílem dosáhnout dohody, aby byly hrazeny pouze
vouchery na zkoušky, které uchazeči skutečně využijí.“.
Hlasování 3: usnesení přijato tichým souhlasem.
K položce „Ostatní služby“
Ohledně položky „databáze Beck-online“ v položce „knihovna“ se doc. Boháč
dotázal, proč je cena tak vysoká (211 tis.), když například systém ASPI je
poskytován bezplatně.
V návaznosti na to bylo přijato toto usnesení: „Ekonomická komise doporučuje
zjistit a prověřit, proč je jedna právní databáze poskytována bezplatně a
druhá za (poměrně vysokou) úplatu. Je třeba pokusit se výši platby za
databázi Beck-online snížit.“.
Hlasování 4: usnesení přijato tichým souhlasem.
K položce „Mzdové náklady“
Členové komise kvitovali, že došlo ke snížení položky „běžné DPP a DPČ“ na
4.468 tis.
K položce „Tvorba Sociálního fondu“
Doc. Boháč vznesl dotaz, proč je 0,2 % tvorby sociálního fondu daňově
neuznatelných. Ing. Schmidtová vysvětlila, že celých 1,7 % tvorby sociálního
fondu je daňově uznatelných. Zpráva bude v tomto směru upravena.
K položce „Jiné provozní náklady“
Dr. Antoš kvitoval razantní snížení položky „bankovní poplatky“ a vyjádřil za to
poděkování Ing. Schmidtové a kol. Horkému.

K položce „Drobný nehmotný a hmotný majetek“
Dr. Urban upozornil na velké rozdíly mezi cenou notebooků a tabletů
zakoupených z jednotlivých grantů. K tomu Ing. Potěšil uvedl, že cenu určuje
vždy hlavní řešitel grantu. V této souvislosti však bylo konstatováno, že některá
zařízení, která jsou ve zprávě o hospodaření označena jako „tablety“, jsou ve
skutečnosti „notebooky“ (položky IP – řešitel Ing. Potěšil a PROGRES – řešitel
prof. Dvořák). Toto bude ve zprávě upraveno.
K položce „Příjmy – doplňková činnost“
Bylo upozorněno na zřejmou chybu v psaní v položce „vnitrouniverzitní příjmy nájem PF UK“, neboť položka má být označena „vnitrouniverzitní příjmy - nájem
PedF UK“.
Následně bylo hlasováno o zprávě jako celku a bylo přijato toto usnesení:
„Ekonomická komise doporučuje AS PF UK, aby Zprávu o hospodaření fakulty
za rok 2017 schválil.“.
Hlasování 5: 3-0-0, usnesení schváleno
2. Různé
Kol. Horký navrhl, aby bylo diskutováno o možném zvýšení poplatků za delší
studium. Bylo dohodnuto, že toto téma bude zařazeno jako samostatný bod na
příští zasedání komise s tím, že dr. Antoš připraví podkladové materiály
a doc. Boháč a kol. Horký zjistí, kdy je nutné případnou změnu navrhnout (jde
o změnu univerzitního předpisu).
Termín příštího jednání Ekonomické komise bude určen na zasedání AS PF UK
dne 26. dubna 2018.
Zapsal: doc. Boháč
Schválil: doc. Frinta

