
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 29. 1. 2021 
  
Místo a čas: online prostřednictvím Zoom, 16:00. 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK: Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.;               
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda. 
 
Omluveni: - 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (proděkan pro rozvoj); Mgr. Kateřina Vovsová            
(tajemnice AS FSV UK), Mgr. Kateřina Konrádová (akademická senátorka za studentskou           
komoru pro funkční období 2021-2023).  
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 6. návrhu programu zasedání AS FSV UK (2. 2. 2021)              
“Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení 
stavby na realizaci projektu “Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice”: 

a. Tomáš Karásek seznámil členy LK s podrobnostmi jednotlivých dokumentů a          
shrnul v nich obsažené informace. Popis úprav díla, souvisejících         
dodatečných nákladů a zdrojů jejich financování je shrnut v DZ, detailní           
specifikace poté v přiložených změnových listech; 

b. Výsledné navýšení ceny díla v důsledku uzavření dodatku č. 3 je           
8,182.490,18 Kč bez DPH; 

c. Číslování změnových listů “nekompletní”, zatím jen zcela bezproblémové        
změny: některá jednání ještě probíhají, některé změny byly zamítnuty; 

d. Tomáš Karásek: legálnost a formální správnost postupu garantován JUDr.         
Pavlovou, předložené změny procházejí paralelní kontrolou MŠMT, v        
souvislosti s daným dodatkem rizika (finanční, formální) nevyvstávají; 

e. Financování: většina prostředků bude placena z daných svou dotačních         
programů, cca 2,3 milionu budou hrazeny z fakultního fondu (FRIM); 

f. LK AS FSV UK (V. Novotný se zdržuje) doporučuje schválit předložený           
návrh usnesení 

 
2. LK se zabývala realizací tajného hlasování v rámci bodů 3. a 4. návrhu programu              

“Volba předsedy, místopředsedy a předsednictva AS FSV UK” a “Ustavení komisí AS            
FSV UK a schválení jejich členů”: 

a. Stávajícím předsednictvem AS FSV UK je navrženo, aby tajná hlasování          
proběhla prostřednictvím elektronického hlasovacího systém Karlovy      
univerzity, autentizace hlasujících probíhá skrze CAS, systém hlasování        
předpřipraví a během jednání bude spravovat tajemnice AS FSV UK; 

b. Hlasovací systém: 
i. je provozován samostatně, nezávisle a odděleně od videokonferenční        

platformy Zoom; 
ii. dle názoru LK zajišťuje regulérnost tajného hlasování dle JŘ AS FSV           

UK, je ale nutno dodržet specifika jednotlivých voleb dle JŘ; 



iii. v tajné volbě předsednictva neumožňuje odevzdat (neplatný) volební        
lístek s více jmény, dále neumožňuje provést volbu dalších dvou členů           
předsednictva “na jeden volební lístek” (tato volba by však měla být           
vyhlášena a vyhodnocena najednou). Tyto technické detaily však dle         
názoru LK neovlivňují regulérnost volby jako takové; 

iv. je-li hlasováno společně o více osobách (dle čl. 9, odst. 2 JŘ, typicky             
pro schválení členů komise), systém neumožňuje zdržet se jednotlivě         
u konkrétních osob, což není v souladu s JŘ; 

c. LK doporučuje: 
i. vytvořit zkušební hlasování, na kterém si všichni senátoři vyzkouší         

funkcionality a funkčnost systému, případně vytvořit i instrukce pro         
senátory, které by byly rozeslány v předstihu; 

ii. zdůraznit, že jednou odeslaný hlas již  nelze změnit; 
iii. usnést se na využití daného hlasovacího systému ještě před         

konkrétními hlasováními; 
iv. v hlasovacím systému specifikovat spíš méně detailů a tyto řešit          

odděleně v zápisu a videokonferenčním chatu; 
v. hlasování o členech pracovních orgánů provést individuálně; 

d. LK AS FSV UK doporučuje využití elektronického hlasovacího systému         
Karlovy univerzity pro realizaci tajných voleb a tajného hlasování za          
předpokladu zohlednění výše vznesených doporučení.  

e. LK AS FSV UK doporučuje hlasování o členech pracovních orgánů          
provést individuálně. 

 
3. LK se zabývala tématem nastavení a kontroly předpisů na nižších úrovních fakulty v             

návaznosti na projednávání tématu na předchozí LK (viz zápis ze zasedání LK 26.             
listopadu 2021, součást bodu 4). LK by ráda předala tento podnět následující LK,             
protože se jedná o téma, kterému není věnována pozornost a nejsou příliš jasné             
procedury kontroly předpisů na nižších úrovních (například instituty či centra). Jedná           
se například o vyjádření se k návrhu organizačního řádu institutu (podle Statutu FSV             
jej předkládá děkance ředitel institutu) či kontrolu souladu vyhlášek/opatření s          
vyššími předpisy nebo o postup sporů při výkladu těchto předpisů (je například            
rozhodovací pravomoc děkana/děkanky v této oblasti vhodným řešením - standardní          
řešení v nynějších organizačních řádech). 
 

4. Jiří Kukačka ještě jednou srdečně poděkoval všem kolegům z Legislativní komise za            
jejich ochotu a čas věnované vzájemné spolupráci na fungování komise v tomto            
relativně náročném funkčním období. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK), 29. 1. 2021. 
 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK. 


