
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
29. listopadu 2016 

 
 
Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Peter Morée, Jaroslava Šťastná; 
 Nikolaj Ivaskiv (místopředseda), Irena Benešová, Tereza Pustková, Ben-

jamin Roll 
 
Hosté:  ing. Eva Svobodová (tajemnice ETF) 
 
Omluveni: Eva Křížová, Jakub Ort, Adéla Pfannová, Petr Sláma, Jonáš Zejfart 
 
 
1. Projednání a schválení rozpočtu ETF na rok 2016 
 
Tajemnice ing. Eva Svobodová krátce představila rozpočet na rok 2016. Rozpočet byl 
sestaven jako vyrovnaný ve výši 67 073 000,- Kč, nicméně kvůli nižšímu počtu stu-
dentů a 3,4 mil. odpisů za budovu fakulty bude ke konci roku rozpočet účetně končit 
jako ztrátový. Přesná výše schodku bude známa asi koncem ledna. 
 
Během stavebních prací ve 3. a 5. patře došlo k administrativnímu pochybení (evi-
dence docházky nebyla schválena děkanem), za což byla kontrolou MŠMT fakultě 
udělena pokuta ve výši 774 000,- Kč. P. Morée se zeptal, zda by za toto pochybení 
neměl nést odpovědnost hlavní manažer VIA LUCIS Václav Vejvoda, O. Fischer se 
zeptal, jak bylo možné přenést zodpovědnost za toto pochybení na p. Vejvodu a zda se 
řádně prošetřilo, že odpovědnost nenese i někdo jiný.  Ing. Svobodová odpověděla, že 
fakulta pokutu zaplatila a otázku možné odpovědnosti by museli řešit právníci. Senát 
se rozhodl dotázat v této věci vedení fakulty. 
 
Schváleno: 8-0-0 
 
O. Fischer se dále zeptal, jaká opatření by bylo možno učinit k zajištění vyrovnaného 
rozpočtu. Ing. Svobodová odpověděla, že fakulta hospodaří řádně a ve výdajích není 
prostor k úsporám. Největší problém je pokles počtu studentů, což není v moci eko-
nomického oddělení změnit. 
 
J. Kranát požádal o zasílání tabulek hospodářského výsledku, aby senát měl přehled o 
reálných nákladech a výnosech fakulty. 
 
Rozpočet schválen: 8-0-0 
 
Pokračovala rozprava o možnostech navýšení počtu zájemců o studium ETF. Znovu 
bylo zváženo zrušení přijímacích zkoušek ke studiu ET, o němž však bude možno roz-
hodnout až v září 2017. Jednalo se o prezentaci fakulty na webových stránkách, pro-
pagačních materiálech a v rámci Gaudeamu. Senát rozhodl pozvat proděkana pro 
rozvoj Jindřicha Halamu na příští zasedání 21. 2. 
 
2. Rozprava o podnětu prof. Štefana 
 
Studentský farář Jan Štefan se obrátil na senát, zda a případně kdy konat velké fa-
kultní bohoslužby v době adventní a postní. Mezitím se rozhodlo, že letošní adventní 



bohoslužby se uskuteční v neděli 11. 12. v 19:30 u  Martina ve zdi. Senát vyjádřil doda-
tečný souhlas s tímto řešením (3-2-2), ale jinak doporučuje konat adventní bohosluž-
by v den konání fakultního večírku (6-0-2). 
 
3. Nástěnka a www stránky senátu 
 
J. Kranát zjedná u dr. Moravce přístup B. Rollovi, aby mohl upravovat stránky AS. 
Katedra sociální práce zajistí fotografie senátorů na nástěnku u učebny C v 1. patře. 
 
4. Pěvecký sbor na ETF 
 
Vyjasnilo se, že J. Zejfart vede dobrovolný pěvecký sbor v kapli ETF. J. Šťastná se 
s ním dohodne na možnostech založení eventuálně dalšího sboru pod vedením sbor-
mistra z PedF UK.  
 
5. Vyjádření k výplatě prospěchových stipendií 
 
Děkan ETF doc. Jiří Mrázek informoval AS, že stipendijní fond je pro tento rok napl-
něn. Prostředky na něm shromážděné nelze užít než k výplatě stipendií. Proto navr-
huje v tomto akad. roce vyplatit prospěchové stipendium ve výši 25 000,- Kč. 
J. Kranát připomněl, že podle čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK konkrétní výši sti-
pendia v daném akademickém roce „stanoví po vyjádření AS fakulty děkan“. Poslední 
navýšení na 20 000,- Kč bylo projednáno AS 1. 12. 2015, předtím 3. 12. 2013 na 15 
000,- Kč. Do té doby se prospěchové stipendium vyplácelo v min. výši 9 500,- Kč. 
 
6. Den otevřených dveří na ETF 
 
Děkan dále informoval AS, že 16. 1. 2017 se na ETF uskuteční den otevřených dveří a 
požádal studentskou komoru o jeho podporu z řad studentů. N. Ivaskiv oznámil, že 
akce se ET zúčastní on sám, Ben Roll, Jiří Kučera a Jonáš Zejfart, za PSP pak Šimon 
Plecháček a Zuzana Férová. 
 
7. Různé 
 
P. Morée předal zprávu od Michala Pfanna ve věci usnesení AS ETF z 3. 3. 2015 o 
možnostech platby sociálního pojištění doktorandům i po 26. roce. Asociace dokto-
randů začala v této věci již jednat a není zatím třeba přednášet tuto věc ekonomické 
komisi AS UK. 
 
K tomu doplnění: 14. 12. 2016 schválil AS UK nový Stipendijní řád UK, v němž se  
v čl. 12, odst. 8 stanoví: „V případě doktorských studijních programů uskutečňova-
ných prezenční formou studia lze studentům, kteří jsou plátci pojistného zdravotního 
pojištění podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), přiznat další stipendium, a to až do 
výše zaplaceného pojistného podle § 5 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojiš-
tění. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis fakulty 
podle čl. 4 odst. 2.“ 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Schváleno: 8-0-0  


