
 Zápis z mimořádného jednání a hlasování 
LK AS FSV UK, 21. - 29. 3. 2020 per rollam  

  
Místo a čas: jednání prostřednictvím e-mailu 21. - 26. 3. 2020, per rollam hlasovaní usnesení 26.                
3. 2020, 18:00 - 29. 3. 2020, 20:00. 
 
Účastnící se členové LK AS FSV UK: Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.;                
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala možností či dokonce nutností uspořádání nejbližšího zasedání AS FSV UK             
dne 7. 4. 2020 od 15:00 online z důvodu Usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12.                  
března 2020 k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky ode dne 12. března              
2020 na dobu 30 dnů a následných souvisejících opatření, zvl. Opatření o zákazu pořádání              
kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob (Usnesení č. 199 ze dne 12.                
března 2020) a Opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky              
(Usnesení č. 215 ze dne 15. března 2020), dále dle Opatření vedení UK a FSV UK k                 
současné situaci z 16. 3. a dle “Informací o fungování akademických senátů” od             
předsednictva AS UK ze dne 26. března 2020. 

2. LK se dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl. 10 a Čl. 26 shodla na hlasování níže uvedeného                  
usnesení prostřednictvím e-mailu v termínu 26. 3. 2020, 18:00 - 29. 3. 2020, 20:00. V               
e-mailovém hlasovaní, které rozeslal předseda LK, bylo uvedeno doslovné znění usnesení           
a členové LK v odpovědi uváděli jednu z možností: “Pro” / “Proti” / “Zdržuji se”. 

3. Usnesení LK č. 1 (per rollam): LK AS FSV UK doporučuje předsednictvu AS FSV UK               
svolat řádné zasedání AS FSV UK dne 7. 4. 2020 od 15:00 online formou prostřednictvím               
vhodné komunikační platformy (např. Zoom či Google Meet). LK zároveň upozorňuje, že je             
potřeba zachovat princip veřejné dostupnosti. LK AS FSV UK dále doporučuje: 

a. spolu se svoláním zasedání oznámit technické podrobnosti jeho uskutečnění; 
b. online formu a technické podrobnosti potvrdit usnesením na začátku zasedání; 
c. ze zasedání na základě rozhodnutí předsednictva pořídit interní zvukový a obrazový           

záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl. 11, odst. 10; 
d. na webové stránce AS FSV UK v dostatečném předstihu zdůraznit, že z technických             

důvodů není online zasedání volně přístupné veřejnosti, ale zájemci mimo okruh           
standardních účastníků musejí v dostatečném předstihu před začátkem zasedání         
informovat předsedu AS FSV UK; 

e. případně i zvážit možnost “streamování” zasedání v reálném čase a možnost           
zapojení se do diskuse formou komentářů. 

Lhůta pro posouzení a hlasování je 26. 3. 2020, 18:00 - 29. 3. 2020, 20:00. 
Pro: Iran, Kobylka, Kukačka, Novotný, Šveda, Štoll proti: - zdržel se: - 
Přijato 

 
 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 29. 3. 2020 
 
Kontrolovali: účastnící se členové LK AS FSV UK 

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/215.pdf
https://fsv.cuni.cz/aktuality/aktualni-opatreni-uk-fsv-uk-k-soucasne-situaci/16-3
https://fsv.cuni.cz/aktuality/aktualni-opatreni-uk-fsv-uk-k-soucasne-situaci/16-3
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Informace%20o%20fungov%C3%A1n%C3%AD%20sen%C3%A1t%C5%AF.pdf

