
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 1. 10. 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. 
 
Omluveni: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: Ing. Ondřej Blažek (tajemník FSV), JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (proděkan            
pro rozvoj). 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 10. návrhu programu zasedání AS FSV UK (6. 10. 2020)              
“Vyhlášení voleb do AS FSV UK”: 

a. Ondřej Blažek seznámil LK s aktuálním stavem volební aplikace, průběhem          
interního testování a s obsahem pracovního draftu materiálu        
“Technické_podrobnosti_..._voleb_AS_FSV_UK_2020.doc”: 

i. Aplikace dovyvinuta dle všech obdržených připomínek, které bylo        
možné technicky zapracovat, nacvičena operativa se seznamy voličů.  

ii. Proběhlo interní testování s 88 testovacími voliči (zaměstnanci)        
pomocí SmartEmailingu, zhruba polovina odvolila, z toho opět zhruba         
polovina dále poskytla zpětnou vazbu. V principu všichni zúčastnění         
odvolili bez problému, na základě ZV bude přidáno tlačítko “Zpět” pod           
seznamem voličů. 

iii. Dnes by měl být dodán seznam kontaktů od studentských spolků na           
základě kterého proběhne druhé kolo testování. 

iv. Bude ještě doplněno Ondřejem Blažkem: dodání uplatnění voucherů;        
analýza voucherů pro případnou detekci podezřelého chování; bod        
11: konkretizace možnosti ověření hlasů ex post, detaily ale oznámí          
až volební komise. 

v. Oprávnění voliči z CERGE-EI budou řešeni ve spolupráci se studijním          
oddělením CERGE-EI. 

b. Připomínky LK: 
i. Kampaň email: dvě tlačítka? … fakticky je tam pouze jedno tlačítko. 
ii. Návod: “evidence” volební účasti v 1. kroku ... lepší použít “statistika”;           

typo “o odvolit” v 3. kroku; instituty u jmen na návodu i v testovací              
verzi pro druhé kolo testování… bude doplněno. 

iii. Technické podrobnosti: komentáře v textu zaslány Ondřeji Blažkovi; je         
třeba doplnit info o proběhlém testování. 

c. LK AS FSV UK preferuje termín voleb 24. až 25. listopadu 2020 a s ním               
související lhůtu pro přijímání návrhů na kandidáty 19. až 30. října 2020. 



d. LK AS FSV UK doporučuje schválit navržená znění usnesení z DZ           
“Ustanovení členů volební komise...pdf” po doplnění konkrétních       
nominovaných za IMS. 

 
2. LK se zabývala bodem 7. návrhu programu “Plán aktivit FSV UK v rámci             

Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení          
(PPSŘ) 2022-2025”: 

a. Tomáš Karásek seznámil členy LK s podrobnostmi jednotlivých dokumentů: 
i. Jedná se o položku mimo standardní rozpočet schvalovaný AS FSV          

UK. 
ii. Na základě požadavků MŠMT dochází k vyšší centralizaci na úrovni          

univerzity a ke stanovení klíčových priorit, k nimž jsou přiřazeny          
minimální a maximální limity čerpání.  

iii. Kvůli vyšší centralizaci více prostředků alokováno na centrální        
univerzitní aktivity, navíc se pro období 2021-2025 rozděluje jiným         
klíčem, než jaký byl v rámci IP dosud používán - výsledkem je pokles             
prostředků alokovaných fakultě. 

iv. Organizace ovlivněna krizí kolem covid-19 - zahájení PPSŘ odsunuto         
na rok 2022, v roce 2021 modifikovaný IP s důrazem na podporu            
flexibilních forem výuky (online, hybridní). 

v. Změna podstatně ovlivňuje financování klíčové priority fakulty -        
internacionalizace, kterou nebude možné nadále z IP/PPSŘ       
podporovat ve stávajícím rozsahu. 

vi. Reakcí fakulty bude nové navázání některých výdajů dosud        
financovaných z běžného rozpočtu (IT vybavení pro potřeby        
online/hybridní výuky) na prioritní cíle a aktivity IP, zejména od roku           
2023. 

vii. Z nového IP/PPSŘ jsou rozhodnutím MŠMT striktně vyloučeny aktivity         
na podporu vědy a výzkumu (například fakultní databáze        
elektronických zdrojů). 

b. Vilém Novotný jako zpravodaj vznesl následující formální připomínky: 
i. V tabulce není uveden aktuální stav 2020, a proto se obtížně usuzuje            

na změny, a kde a jak se co sníží. 
ii. Bylo by vhodné zvážit úpravu nyní uživatelsky nepřívětivého srovnání         

2021, 2022 a 2023-25, tj. Například zvážit sloučení do jednoho listu, u            
21 a 22 jsou stejne kategorie, 23-25 je možné upravit přidáním nových            
kategorií do řádků. 

iii. Doplnit odkladové dokumenty, ze kterých předložená verze se vychází         
(“Plán aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu (IP) 2021 a           
Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) 2022-2025”). 

iv. Vysvětlit zkratku CJSP. 
c. Pan proděkan Karásek přislíbil vznesené připomínky vypořádat a v rámci          

možností doplnit podkladové materiály pro AS FSV UK. 
d. Dále v diskuzi přítomní probrali a vyjasnili otázky nákupu IT v roce 2020 a              

2021, financování internacionalizace v roce 2021, omezení aktivit na podpory          



vědy (elektronické databáze, postdoci apod.) a podpory priority v zajištění          
studijního a kariérního poradenství. 

e. Návrh usnesení: 
LK AS FSV žádá o doplnění předložených pracovních dokumentů k          
plánu aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu (IP) 2021 a           
Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) 2022-2025 o        
vznesené připomínky. 
Hlasování: všichni přítomní pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 
Usnesení bylo přijato. 

 
3. LK se zabývala body 8. a 9. návrhu programu “Smlouvy o provedení překládky             

elektronické komunikační sítě v Areálu UK Jinonice” a “Smlouva o smlouvě budoucí            
o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6”: 

a. Tomáš Karásek seznámil členy LK s podrobnostmi jednotlivých dokumentů: 
i. LK nenalezla zásadní formální nedostatky či rozpory v dokumentu         

“Smlouva o smlouvě budoucí...”, kromě bodu týkajícího se identifikace         
smluvních stran. LK doporučuje nevyžadovat po smluvních stranách        
rodné číslo jako jeden z identifikátorů z důvodu vyvarování se          
zpracovávání nadbytečných osobních údajů.  

ii. LK nenalezla žádné formální nedostatky či rozpory v dokumentu          
“Smlouvy o provedení...”. 

b. LK AS FSV UK doporučuje schválit navržená znění usnesení. 
 

4. LK se zabývala bodem 5. návrhu programu “Změna členů Disciplinární komise FSV            
UK”: 

a. Vše OK. 
b. LK AS FSV UK doporučuje schválit mírně pozměněné usnesení (dle          

Statutu FSV): “Akademický senát FSV UK souhlasí se změnou členů          
disciplinární komise.” 

 
Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK) a Vilém Novotný,  1. 10. 2020. 
 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK + hosté. 


