Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum a místo: 25. listopadu 2019, od 14:00 hodin, místnost č. 212 Hollar
Přítomní: Václav Moravec, Jaromír Soukup, Ondřej Šveda a Šimon Appelt (oba kvůli
studijnímu pobytu v rámci Erasmu telefonicky)
Úvodem předsednictvo rekapitulovalo poslední události od řádného zasedání AS FSV UK,
konaného dne 5. listopadu 2019.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec informoval ostatní členy předsednictva o odeslání
dopisů, jež souvisejí s výsledky listopadového jednání senátu. Dne 7. listopadu 2019 se obrátil
dopisem na členy vedení Základní organizace VOS č. 1124 při FSV UK, kteří nejsou jednatelkami
či jednateli SBP, s. r. o., aby je seznámil s usnesením AS FSV UK, jež se pozastavuje „nad
netransparentností činnosti odborové organizace FSV UK (Základní organizace VOS č. 1124 a
vyzývá odborovou organizaci zaměstnanců FSV UK ke změně jejího zástupce v rozšířeném
kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní zveřejnění její organizační struktury a
informací o její činnosti“. Zatím neobdržel žádnou oficiální odpověď.
Dopis s obdobným obsahem byl téhož dne odeslán předsedovi Vysokoškolského
odborového svazu při ČMKOS Mgr. Petru Baierlovi, který reagoval obratem s nabídkou na
osobní setkání na půdě FSV UK. Jednání se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019 a zúčastnili
se jej, krom předsedy AS FSV UK a předsedkyně Sociální komise AS FSV UK, i někteří
zaměstnanci, kteří zvažují založení nové odborové organizace, jejíž činnost by byla
transparentní a aktivní v zastupování zájmů všech zaměstnanců FSV UK. Předseda AS FSV UK
ujistil předsedu VOS při ČMKOS, že zájmem senátu fakulty není prolamování nezávislosti
odborů. Naopak, jde o posílení role silné odborové organizace, která je zásadním partnerem
sociální komise AS FSV UK při vyjednávání s vedením fakulty.
Dále se předseda AS FSV UK 11. listopadu 2019 obrátil dopisem na J.M. rektora UK, aby jej
seznámil s aktuálním usnesením AS FSV UK, jímž senát „vyzývá vedení UK k obsajnění
finančních nebo jiných propojení mezi SBP, s. r. o. a Česko-čínským centrem UK“. Po konzultaci
s vedením Ekonomické komise AS FSV UK byly v dopise zformulovány následující otázky: „1)
Podílela se na aktivitách Rady Česko-čínského centra, které bylo zřízeno na základě Opatření
rektora č. 6/2016, soukromá firma SBP, s. r. o.? 2) Přijala Univerzita Karlova nějaké finanční
prostředky od společnosti SBP, s. r. o.? Pokud ano, v jaké výši a za jaké služby, 3) Podle nám
dostupných informací získala společnost SBP, s. r. o. od velvyslanectví Čínské lidové republiky
na zorganizování konference Výzvy digitální budoucnosti, konané dne 25. září 2019, ve
Vlasteneckém sále RUK částku ve výši 600 160,- Kč. Jakému subjektu byly ze strany Univerzity
Karlovy náklady na tuto konferenci, včetně pronájmu Vlasteneckého sálu, fakturovány? 4)
Jakým způsobem byla Rada Česko-čínského centra informována o financování konferencí,
které byly organizované ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní politiky při IPS FSV UK?“
Odpověď J.M. rektora obdržel dne 20. listopadu 2019 a prostřednictvím sekce „Aktuality ze
senátu“ s ní seznámil celou akademickou obec FSV UK. Oba dopisy jsou součástí materiálu
k navrženému bodu programu prosincového jednání pléna AS FSV UK „Informace k dění okolo
SBP IPS FSV UK a SBP, s. r. o.“ (viz níže).
Dalším bodem jednání byl návrh programu prosincového pléna AS FSV UK, které se
uskuteční v úterý 3. prosince 2019, od 15:00:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 5.
listopadu 2019
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Informace k dění okolo SBP IPS FSV UK a SBP, s. r. o.
5. Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2020
6. Rozpočet dodatečného příspěvku od MŠMT
7. Informace o smlouvě o pronájmu náhradních prostor za areál Jinonice
8. Informace o rekonstrukci a dostavbě Areálu UK Jinonice
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení
stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“
10. Nevhodné aktivity hnutí Univerzity za klima
11. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem souhlas.
Předseda AS FSV UK dále seznámil předsednictvo s agendou posledního kolegia děkanky ze
dne 18. listopadu 2019, na němž poděkoval vedení fakulty za zohlednění připomínek vedení
komisí ekonomické, legislativní a studijní AS FSV UK, jež byly zapracovány do sdíleného
dokumentu první verze Strategického záměru UK na období 2021-2025. Informoval též
kolegium děkanky, že senát hodlá založit novou tradici výročních zpráv AS FSV UK, jež budou
skládáním účtů akademické obci. Počítá s tím, že první výroční zpráva bude publikována na
přelomu ledna a února 2020. V té souvislosti požádal vedení fakulty o součinnost (spolupráci
s PR, grafikem a následně distribucí výroční zprávy všem členkám a členům akademické obce).
Tato iniciativa vedení AS FSV UK se setkala s kladnou odezvou, resp. s příslibem technické
podpory.
Zapsal: V. Moravec

