
Zápis z jednání LK AS FSV UK, 6. 4. 2020  
  
Místo a čas: online prostřednictvím Zoom, 9:00. 
 
Přítomní 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 AS FSV UK považuje stabilitu Fakulty sociálních věd a jejího financování za jednu z               
prvořadých priorit, ke které by AS FSV UK měl přispět všemi svými dostupnými možnostmi. 

2. V návaznosti na “Zápis z mimořádného jednání a hlasování LK AS FSV UK, 21. - 29. 3.                 
2020 per rollam” a na základě aktuálních informací o plánovaném prodloužení nouzového            
stavu na území České republiky doporučuje LK předsednictvu AS FSV UK připravit svolání             
řádného zasedání AS FSV UK dne 5. 5. 2020 od 15:00 opět online formou prostřednictvím               
vhodné komunikační platformy (např. Zoom či Google Meet). Vyjma trvajících doporučení           
doporučuje LK navíc zorganizovat v průběhu dubna v dostatečném předstihu (tj. cca v             
týdnu 14. - 17. 4. 2020) per rollam hlasování (dle JŘ, Čl. 10.) usnesení o online formě                 
zasedání. 

3. LK v odpovědi Ekonomické komisi sděluje, že online formu řádného zasedání, na které se              
předem usnese plénum AS FSV UK, považuje za plnohodnotnou formu jednání s            
identickými pravomocemi AS FSV UK jako při běžném řádném zasedání dle Jednacího            
řádu AS FSV UK, s přihlédnutím k technickým specifikům zvolené komunikační platformy            
(např. možnost tajného hlasování). 

4. V současné době (tj. na 44. schůzi konané 7. 4. 2020) probíhá v Poslanecké sněmovně               
Parlamentu České republiky projednávání vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech          
pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia               
pro účely dalších zákonů, který upravuje v § 7 odst. 1. podmínky jednání kolektivních              
samosprávných orgánů vysoké školy nebo fakulty: 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=803 

5. Návrh případného znění usnesení pro per rollam k dopracování: Řádné zasedání AS FSV             
UK dne 5. května 2020 od 15:00 se z důvodu [doplnit konkrétní nové usnesení vlády ČR]                
uskuteční online dle technických podrobností shrnutých v důvodové zprávě “Technické          
podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne 5. května 2020”. Online zasedání je             
považováno za plnohodnou formu jednání s identickými pravomoceni AS FSV UK jako při             
běžném řádném zasedání dle Jednacího řádu AS FSV UK. Ze zasedání bude na základě              
rozhodnutí předsednictva pořizován interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu           
AS FSV UK, Čl. 11, odst. 10. 

6. LK se dále obsáhle zabývala legislativní stránkou obsahů jednání a usnesení Studijní a             
Ekonomické komise ze dne 2. 4. 2020 v návaznosti na Stipendijní řád UK a možnostmi               
využití principů “nenávratné finanční výpomoci” ze sociálního fondu FSV či “zpětné vazby”            
ze Studentských peněz. Dle Stipendijního řádu UK může podmínky přiznání a výši            
stipendia v jiných tíživých sociálních situacích studenta stanovit rektor. Záležitost je           
případně vhodné probrat v rámci bodu programu 5. Stipendijní fond – plán tvorby a čerpání               
pro rok 2020. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 6. 4. 2020 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK 

 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=803

