
 Zápis z jednání LK AS FSV UK 30. 1. 2020 
  
Místo a čas: Hollar, 12, 12:00 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK: Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Vilém              
Novotný, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Omluveni: Bc. Jakub Iran 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (proděkan pro studijní záležitosti, online),           
PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Mgr. Veronika Macková (člen AS FSV UK) 
 
Zápis: 
 

1. LK se zabývala bodem 7. návrhu programu únorového pléna AS FSV UK (4. 2.              
2020): “Informace o vývoji kauzy SBP, s. r. o. (dnes MCA, s. r. o.)”: 

a. Na základě usnesení LK č. 1 z 9. 1. 2020: “LK pozve zástupce Multilateral              
Consulting and Analysis s.r.o. (Balabán, Kortusová, Ludvík, Stejskal) k účasti          
na nejbližším následujícím jednání komise před únorovým zasedáním AS         
FSV UK, aby měli prostor vyjádřit se k probíhající kauze.” byl dán prostor k              
vyjádření Liboru Stejskalovi (pozvánka na zasedání legislativní komise byla         
rozeslaná všem výše uvedeným dne 15. 1. 2020 Jiřím Kukačkou na oficiální            
pracovní adresy). 

b. Debata se týkala zejména následujících usnesení AS FSV UK: 
i. 14. 10. 2019:  

Usnesení č. 9: AS FSV UK považuje aktivity Střediska bezpečnostní          
politiky konané pod záštitou velvyslanectví Čínské lidové republiky za         
problematické z důvodu nízké transparentnosti, možného ohrožení       
akademických svobod a etického kodexu Univerzity Karlovy. 

 
ii. 5. 11. 2019: 

Usnesení č. 4: AS FSV UK, ve shodě s vedením fakulty, považuje            
aktivity SBP, s. r. o. a všech zaměstnanců SBP IPS FSV UK, kteří se              
na nich podíleli za eticky neakceptovatelné a poškozující dobré jméno          
Fakulty sociálních věd UK. 
 
Usnesení č. 5: AS FSV UK podporuje požadavek vedení fakulty o           
provedení forenzního auditu účetnictví SBP, s. r. o., a to na náklady            
této společnosti a dle parametrů FSV UK. Pokud by SBP, s. r. o.,             
tomuto nevyhověla, žádá AS FSV UK vedení fakulty o podání          
trestního oznámení pro podezření na podvod. 

 

 



Usnesení č. 11: AS FSV UK bere na vědomí podklady o aktivitách            
Česko-čínského centra UK. AS FSV UK vyzývá vedení Univerzity         
Karlovy k objasnění finančních nebo jiných propojení mezi SBP, s. r.           
o. a Česko-čínským centrem UK. 
 

iii. 3. 12. 2019 
Usnesení č. 3: AS FSV UK žádá vedení fakulty o poskytnutí informací            
o výsledcích auditu společnosti MC&A, s. r. o., dříve SBP, s. r. o. pro              
zasedání AS FSV UK konané 13. ledna 2020. 

 
iv. 13. 1. 2020 

Usnesení č. 3: AS FSV UK považuje jednání společníků SBP, s. r. o.             
(dnes MC&A) za pohrdající senátem a fakultou. 
 
Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení fakulty o vyčíslení možných            
škod způsobených činností SBP, s. r. o. (dnes MC&A) a fyzickou           
osobou podnikající Ing. Mirka Kortusová, IČO: 72636432. 
 
Usnesení č. 5: AS FSV UK žádá zaměstnance FSV UK a současné            
společníky SBP, s. r. o. (dnes MC&A) v jedné osobě o kopii auditorské             
zprávy. 
 

c. Stejskal uznal, že praxe nebyla transparentní a odůvodnil to historickou          
zkušeností s organizací obdobných akcí. Nicméně je přesvědčen, že fakultě          
nevznikla žádná škoda a pro FSV vznikla synergie. Dále potvrdil, že souběh            
názvů fakultního pracoviště a s.r.o. byl nešťastný. 

d. Stejskal dále zodpověděl dotazy Švedy ohledně nenavázání spolupráce s         
novým vedením FSV UK (Stejskal: pokus proběhl v roce 2019, ale byl z jejich              
pohledu neúměrně časově a administrativně náročný, Macková nesouhlasila,        
protože má jinou zkušenost z vlastního projektu); Mackové ohledně         
neúměrně dlouhé doby administrace projektů na úrovni institutu—má opět         
jinou zkušenost, fakturace na IČ—Macková se domnívá, že sponzoři byli          
uváděni v omyl—a nenutnosti podpisu sponzorských smluv vedením FSV         
(Stejskal: IČ bylo využito na žádost sponzorů, tedy nebyli uváděni v omyl);            
Novotného ohledně účasti vedoucích pracovníků FSV na daných        
konferencích (Stejskal: vedení FSV bylo přítomno, dále nedokáže        
komentovat); a Štolla ohledně nekomunikace s vedením IPS a FSV ohledně           
nerealizovatelnosti konferencí na úrovni fakultních úvazků (Stejskal: tato        
komunikace z jeho strany neproběhla). 

e. Stejskal na dotaz Kukačky (dle usnesení č. 5 z 13. 1.) informoval, že             
auditorská zpráva bude AS FSV UK poskytnuta jen za předpokladu uzavření           
NDA, což je obtížně představitelné na úrovni kolektivního orgánu typu AS. 

f. Usnesení LK č. 1: LK AS FSV UK nadále plně podporuje veškerá výše             
uvedená usnesení AS FSV UK. 

Pro: Kobylka, Kukačka, Šveda, Štoll   proti:-    zdržel se: Novotný 
Schváleno 

 



 
g. Usnesení LK č. 2: LK AS FSV UK oceňuje ochotu PhDr. Libora Stejskala,             

Ph.D. dostavit se na její jednání a odpovídat na vznesené dotazy. 
Pro: Kobylka, Štoll, Novotný   proti:-    zdržel se: Kukačka, Šveda 
Schváleno 

 
2. LK se zabývala bodem 9. “Pravidla pro organizaci studia na FSV UK”. Důvody ke              

vzniku nové verze a změny oproti stávají verzi představil proděkan pro studijní            
záležitosti Krištoufek. 

a. Krištoufek potvrdil, že vzhledem k principu navrhovaných změn nevidí prostor          
pro jakýkoliv rozpor s vyššími souvisejícími předpisy (Statut FSV UK, Statut           
UK, zákon o VŠ). 

b. LK zdůrazňuje nutnost následného postupu dle čl. 14 JŘ AS UK. 
c. LK doporučuje nejdříve konzultaci s LK AS UK (pravděpodobná nutnost          

nutnost “track changes” formátu). 
d. Připomínky LK AS FSV UK: 

i. čl. 5 odst. 3: zaměnit “vyučující předmětu” za “garant předmětu”; 
ii. čl. 5 odst. 4: doplnit případ zapisování do mimořádně vypisovaných          

předmětů, například návštěva hostujícího profesora; 
iii. čl. 6 odst 9., 2. věta: upravit možnost zkoušení i ve zvláštních            

případech mimo vymezené období (například na základě žádosti); 
iv. čl. 10 odst. 3: u předmětů vyučovaných v aj je vyplňování i v češtině              

matoucí. Návrhem je ošetřit to tak, že se požadované údaje vyplňují v            
jazyce výuky; 

v. čl. 11 odst. 5: návrh doplnit mezi povinné náležitosti posudků otázky k            
obhajobě. 

e. LK doporučuje AS FSV UK schválit usnesení navržené v DZ. 
 

3. LK se zabývala bodem 6. “Návrh na zrušení Střediska bezpečnostní politiky při IPS             
FSV UK”. 

a. Statut FSV čl. 4, odst. 7 (též čl. 6): “Seznam institutů je uveden v příloze č. 1                 
tohoto statutu. Na návrh děkana rozhoduje senát o zřízení, sloučení, splynutí,           
rozdělení nebo zrušení kateder středisek a center. Jejich seznam je uveden v            
opatření děkana.” 

i. je třeba novelizovat související opatření děkanky. 
b. Statut FSV čl. 8, odst. 4: “Pokud senát rozhoduje ve věcech sloučení,            

splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště fakulty, vyžádá si předem         
stanoviska vedoucích dotčených pracovišť.” 

i. toto je splněno implicitně (zpracovatelé návrhu). 
c. LK navrhuje AS FSV UK schválit mírnou reformulaci návrhu usnesení z DZ:            

AS FSV UK na návrh děkanky ruší Středisko bezpečnostní politiky jako           
výzkumné centrum Institutu politologických studií a souhlasí s převedením         
všech jeho pracovních pozic pod Katedru bezpečnostních studií. 

d. Jaký je formální status návrhu novelizovaného organizačního řádu IPS? Proč          
je pod ním podepsána děkanka? Jde o “opatření ředitele”? 

 

 



4. LK se zabývala bodem 8. “Informace o vztazích mezi AS FSV UK a ZO VOS 1124”. 
a. Statut FSV čl. 5, odst. 5: “Fakulta podporuje činnost vědeckých, odborných,           

profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení       
sdružujících členy akademické obce fakulty, jejichž činnost napomáhá plnit         
poslání univerzity.” 

b. Statut FSV čl. 6, odst. 4: “Na půdě fakulty je senát hlavním garantem             
dodržování vnitřních předpisů, akademických práv a svobod vyjádřených ve         
Statutu Univerzity Karlovy.”  

c. Statut FSV čl. 6, odst. 8: “Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací,            
vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Senát se zabývá          
návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných          
případech je projednává s děkanem.” 

d. LK hlasovala o návrhu následujícího usnesení pro doporučení AS FSV UK:  
AS FSV UK se ohrazuje proti nařčení z “vměšování” se do činnost ZO VOS              
1124 a proti nařčení předsedy AS FSV UK z nevhodného stylu komunikace.            
AS FSV UK dále odmítá, že by formulace jeho usnesení evokovaly           
principiální povinnost odborů zpravovat akademický senát o jejich fungování. 

Pro: Kukačka, Štoll proti: Novotný    zdržel se: Kobylka, Šveda 
Neschváleno 

 
 
 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 30. 1. 2020 
 
Kontrolovali: přítomní členové LK AS FSV UK 

 


