
Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
20. listopadu 2018 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, P. Hošek; 
  D. Cielontko (místopředseda), M. Béreš, M. Marková, P. Procházková, B. Roll 
 
Hosté:  D. Krumpová, J. Vorlová 
 
Omluveni: E. Křížová, O. Navrátilová, P. Sláma; 
  L. Diopová 
 
 
1. Schválení rozvahy příjmů a výdajů ETF ("rozpočtu") na rok 2018 
 
Na posledním zasedání AS 16. 10. bylo rozhodnuto odložit schválení rozpočtu, aby se 
senátoři mohli detailněji seznámit s jeho jednotlivými položkami. Na 23. 10. byla svolána 
informační schůzka senátorů s vedením fakulty k rozpočtu, kde byly některé dílčí otázky 
zodpovězeny (viz zápis v příloze). D. Krumpová položila navíc otázku, proč ETF netvoří 
rezervy a nemá žádné prostředky ve fondu odměn. Tajemnice E. Svobodová odpověděla 19. 
11. elektronicky: "Od roku 1996 měla fakulta účetní ztrátu z minulých let. Případný kladný 
výsledek byl vždy použit na snížení této ztráty. K 31. 12. je neuhrazená ztráta 0,35 Kč. Fond 
odměn a rezervní fond nesmějí být tvořeny, pokud není umořena ztráta z minulých let, 
podle pravidel hospodaření UK." 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF schvaluje AS rozpočet fakulty. J. Kranát navrhl, 
aby byl rozpočet schválen.  
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
2. Vyjádření k výši stipendia za vynikající studijní výsledky 
 
Podle čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu UK konkrétní výši stipendia za vynikající studijní 
výsledky pro daný akad. rok stanoví děkan po vyjádření AS. Děkan J. Mrázek předložil AS 
návrh, aby v roce 2018/19 bylo vyplaceno stipendium ve stejné výši jako loni, tj. 20 000,- 
Kč celkem 33 studentům.  AS návrh projednal bez námitek. 
 
Návrh schválen: 8-0-0 
 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 
 

Zápis ze schůzky členů Akademického senátu ETF 
k  provoznímu rozpočtu a k  podnětům dr. B. Baštecké 

23. října 2018 
 
 
Za AS přítomni: J. Kranát (předseda), O. Fischer, E. Křížová, O. Navrátilová 
  D. Cielontko (místopředseda), M. Béreš, M. Marková, P. Procházková 
Hosté:   J. Mrázek (děkan), B. Baštecká, D. Krumpová 
 
 
1. Rozprava k provoznímu rozpočtu ETF na rok 2018 
 
J. Kranát a D. Krumpová seznámili přítomné se základními parametry provozního 
rozpočtu. J. Kranát tlumočil odpověď vedoucí ekonomického oddělení ETF Evy Semecké 
na nejasnosti ze zasedání AS 16. 10. E. Semecká 22. 10. odpověděla: „Nevím, co přesně 
myslíte ,podrobným‘ rozpočtem, jiný než předložený nemáme. Vzhledem k tomu, že ETF 
nemá povinnost provádět audit, je fakulta součástí souhrnného auditu účetnictví celé UK. 
Zprávu auditora nemáme k dispozici.“ D. Krumpová obdržela na ekonomickém oddělení 
hospodářskou část Výroční zprávy ETF za rok 2017 a tyto údaje označila v zásadě za 
dostačující pro rozhodování AS o rozpočtu. 
 
Po krátké rozpravě bylo rozhodnuto obrátit se ještě na tajemnici ETF ing. Evu Svobodovou 
s dotazem, proč ETF netvoří rezervy a nemá žádné prostředky ve fondu odměn. 
 
2. Projednání podnětů PhDr. Bohumily Baštecké 
 
(Plné znění podnětů dr. Baštecké je součástí zápisu z AS 16. 10. 2018.) 
 
Dr. Baštecká se 4. 10. a znovu 16. 10. 2018 obrátila na AS s celkem 5 podněty. Jelikož na 
řádném zasedání AS nebyl dostatek času k jejich projednání, bylo rozhodnuto sejít se k nim 
ještě 23. 10. K jednání měl být přizván děkan ETF J. Mrázek i dr. Baštecká. 
 
1) Fakultní bohoslužby v sobotu pro dálkaře 
 
Rozhodování o bohoslužbách nepřísluší AS. J. Kranát doporučil obrátit se v této věci na 
studentského faráře prof. Jana Štefana. 
 
2) Kavárna Marathon 
 
Trojí možnou funkci kavárny (setkávání lidí s knihami, učitelů se studenty a tzv. mezildská 
funkce) zčásti plní knihovna, studentská místnost a „respirium“ ve 3. patře. Podobné 
„respirium“ by po přestavbě roku 2020 mělo vzniknout i v 1. patře. 
 J. Mrázek informoval přítomné, že podmínkou poskytnutí prostředků z programu Via 
lucis na opravu budovy bylo alespoň částečné vykazování zisku. V současné době vedení 
fakulty hledá vhodného nájemce. V jednání je Diakonie ČCE, zvažuje se i možnost otevření 
knihkupectví. O dalším postupu bude AS informován. 
 M. Marková navrhla, aby do studentské místnosti byla zavedena voda. J. Mrázek 
odpověděl, že s tím projekt přestavby počítá, do té doby je ovšem tento problém obtížně 
řešitelný. 
 
3) Automaty na kávu a bagety 



 
J. Mrázek odpověděl, že automat je možno zkusit. V minulosti byl problém hlavně s malým 
odběrem a firmám se jejich instalace a údržba nevyplácela. K vaření kávy lze ostatně využít 
studentskou místnost. 
 
4) Zacházení s hromadnými e-maily pro studenty 
 
„Cenzuru“ hromadných mailů zatím zabezpečuje správce sítě dr. Moravec. Studenti 
poskytují své e-mailové adresy při zápisu a za to je jim zaručeno, že nebudou od fakulty 
dostávat jiné maily, než ke studijním záležitostem. O. Navrátilová upozornila, že 
v souvislosti s GDPR je velmi složité získávat souhlas jednotlivých studentů, zda jim může 
či nemůže být zasílán ten či onen druh mailů. 
 D. Cielontko oznámil, že nabídky míst či vzdělávání mohou být zveřejněny na webu či 
facebooku ETF. 
 
5) Zasedání AS v kalendáři akcí ETF 
 
J. Kranát oznámil, že příští zasedání AS jsou již do kalendáře akcí zanesena. 
 
Zapsal: Jan Kranát 


