Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 29. září 2020 od 16:00 hodin
Místo: budova Hollar, č. 212
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Nick Ojo Omorodion
Úvodem předseda AS FSV UK Václav Moravec seznámil přítomné se zánikem mandátu
dosavadní členky senátu Veroniky Mackové (IKSŽ), která v polovině září úspěšně zakončila
doktorské studium. Jejím náhradníkem se tak ve studentské komoře AS FSV UK podle
výsledků voleb z listopadu 2018 stává Filip Šourek z IMS, který na základě emailové
korespondence s předsedou senátu ze dne 23. září 2020 potvrdil zájem ujmout se mandátu
člena AS FSV UK. Následně předseda senátu obdržel email od člena předsednictva Nicka Ojo
Omorodiona se žádostí o začlenění nového senátora Filipa Šourka do komisí sociální a pro
vnější vztahy. Dne 25. září 2020 senátor Šourek emailem potvrdil přijetí nominace, proto je
na program říjnového zasedání AS FSV UK zařazen bod „Změny ve složení komisí AS FSV UK“.
Jeho součástí bude i snížení počtu členek/členů Ekonomické komise AS FSV UK (ať již z důvodu
rezignace či odvolání kvůli nízké účasti na zasedáních).
Předseda senátu dále seznámil přítomné s událostmi, k nimž došlo od posledního zasedání
předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Šlo především o jednání kolegia děkanky, které
se uskutečnilo dne 21. září 2020, a na němž se detailně probíralo řešení situace kolem zákazu
osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. září do 31. října 2020.
Z důvodu Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 týkající se zákazu
osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. 9. do 31. 10. 2020 na FSV UK:
a) se veškerá výuka převádí do bezkontaktní podoby, výjimku mohou mít pouze předměty
praktického charakteru s maximálním počtem 15 osob (praktické předměty s více než
15 zapsanými studenty jsou případně vyučovány v paralelkách), předměty praktického
charakteru se rozumí například předměty pracující se technologiemi ve
specializovaných učebnách, případně posilující praktické kompetence absolventů
daných studijních programů;
b) jsou povoleny individuální návštěvy knihoven a studoven;
c) jsou povoleny individuální konzultace (preferována je bezkontaktní forma, kontaktní
musí být předem domluvena);
d) zkoušení probíhá za přítomnosti max. 10 osob;
e) budovy FSV UK zůstávají otevřeny;
f) nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy nedotčená pravidla z Opatření proti
šíření koronaviru na FSV UK ze 14. září 2020 zůstávají nadále v platnosti.
Kvůli zhoršené epidemiologické situaci byly zrušeny imatrikulace pro zimní semestr
akademického roku 2020/2021.
Proděkan pro studijní záležitosti prof. Krištoufek seznámil na zasedání kolegia jeho
členky/členy s vývojem Stipendijního fondu – a to od počátku roku do konce července 2020.
Tvorba zmíněného fondu je snížená o očekávaný dopad nevyměřování poplatků za covidový
letní semestr akademického roku 2019/2020. V nadcházejících měsících se tento efekt začne
plně projevovat. Tvorbu a čerpání fondu nyní vedení fakulty sleduje na měsíční bázi. Proděkan
Krištoufek se dohodl s předsedou senátu, že čísla ke konci srpna budou představena na
říjnovém plénu AS FSV UK. Příslušný materiál obdržel předseda senátu od pana proděkana dne
25. září 2020 a obratem jej odeslal vedení ekonomické a sociální komise k projednání.

Proděkan pro rozvoj dr. Karásek informoval na kolegiu předsedu AS FSV UK, že na říjnové
jednání pléna AS FSV UK předloží informační bod týkající se univerzitního Institucionálního
plánu na podporu strategického rozvoje na roky 2021-2025 a smlouvy o zřízení věcných
břemen k Areálu Jinonice. Avizované materiály obdržel předseda senátu od pana proděkana
dne 24. září 2020 a obratem je odeslal vedení komise ekonomické a legislativní k projednání.
Předsednictvo dále diskutovalo o bodu Vyhlášení voleb do AS FSV UK. Místopředseda AS
FSV UK Ondřej Šveda představil spolu s členem předsednictva AS FSV UK Nickem Ojo
Omorodionem materiál týkající se složení volební komise. Předseda LK AS FSV UK Jiří Kukačka
připravil po dohodě s předsedou senátu návrh časového plánu podzimních voleb do AS FSV
UK, který budou projednávat senátní komise legislativní a pro vnější vztahy. Návrh počítá se
dvěma volebními dny – a to ve dvou variantních termínech: 10. až 11. listopadu 2020 nebo 24.
až 25. listopadu 2020 (od 10:00 prvního dne do 18:00 posledního dne). Dále výše zmíněné
komise proberou návrh lhůt pro přijímání návrhů na kandidáty. Opět jsou ve hře dvě varianty,
resp. dva týdny (tzn. 12. až 23. října 2020 nebo 19. až 30. října 2020 dle určeného termínu
voleb). Předsednictvo se shodlo, že nechá na jednotlivých komisích doporučení plénu AS FSV
UK, který z navržených termínů upřednostňuje. Předseda AS FSV UK požádal v této souvislosti
tajemníka fakulty na zasedání kolegia děkanky dne 21. září 2020 o vstřícnost podatelny, resp.
otevíracích hodin s ohledem případnou špatnou epidemiologickou situaci. Od tajemníka
fakulty zároveň obdržel materiál „Dokument o technických podrobnostech organizace,
průběhu a zabezpečení voleb“, který obratem odeslal vedení komisí legislativní, pro rozvoj a
pro vnější vztahy. Zároveň předseda AS FSV UK svolal jednání Komise pro vnější vztahy AS FSV
UK na úterý 6. října 2020 od 14:00 hodin do místnosti č. 212 v budově Hollaru (dosavadní
předsedkyně dr. Macková jednání komise svolat nemohla, protože je kvůli ukončení studia na
FSV UK zanikl mandát senátorky).
Předseda senátu dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného zasedání
AS FSV UK, jež se uskuteční dne 6. října 2020 od 15:00 hodin v Hollaru č. 212.
Poté předsednictvo diskutovalo o programu řádného zasedání AS FSV UK:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 1. září 2020
Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
Informace z vedení FSV UK
Změny ve složení komisí AS FSV UK
Změna členů Disciplinární komise FSV UK
Průběžná zpráva o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu v období 01-08/2020
Plán aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na podporu
strategického řízení (PPSŘ) 2022-2025
8. Smlouvy o provedení překládky elektronické komunikační sítě v Areálu UK Jinonice
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky
nemovitostí v objektu U Kříže 609/6
10. Vyhlášení voleb do AS FSV UK
11. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas.
Zapsal: Václav Moravec

