
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK 
 

Datum: 30. března 2020 od 14:00 hodin  
Místo: jednání se z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR dne 12. března 2020, 
uskutečnilo formou videokonference 

Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Šimon Appelt  
 
     Úvodem předseda AS FSV UK Václav Moravec seznámil členy předsednictva s událostmi, 
k nimž došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. V průběhu 
března se snažil prostřednictvím elektronické komunikace aktuálně a průběžně informovat 
senátorky a senátory o nejnovějším dění kolem koronavirové nákazy a vyhlášení nouzového 
stavu Vládou ČR ze dne 12. března 2020 – šlo například o vydaná opatření děkanky, o 
plánované změny v rozpočtu Stipendijního fondu na rok 2020, o materiály zaslané předsedou 
Akademického senátu UK prof. Zahálkou předsedovi AS FSV UK ohledně předpisů během 
nouzového režimu na UK (materiály byly zveřejněny i v aktualitách na webových stránkách AS 
FSV UK), o změny v návrhu programu dubnového jednání pléna AS FSV UK apod.   
     V pondělí 30. března 2020 dopoledne se uskutečnilo jednání kolegia děkanky FSV UK, na 
němž děkanka informovala předsedu senátu o odkladu návrhu Strategického záměru FSV UK 
z důvodu odložení schválení Strategického záměru UK, projednání fakultního dokumentu se 
tak předpokládá na podzim 2020 (tzn. na říjnovém či listopadovém jednání pléna AS FSV UK). 
Dále byla řeč o možných dopadech koronavirové pandemie do rozpočtu fakulty (např. mobilita 
a cizojazyčné studijní programy). Vedení fakulty počítá s tím, že další podobnosti budou 
projednány na zasedání Ekonomické komise AS FSV UK dne 2. dubna 2020 od 14:30 hodin.   
     Proděkan pro studijní záležitosti doc. Ladislav Krištoufek informoval kolegium o 
plánovaných změnách v Harmonogramu akademického roku 2019/2020. Jde především o: a) 
prodloužení zkouškového období, a to přes celý červenec (dle Opatření rektora č. 11/2020) a 
v září do 25. září 2020. Je na jednotlivých vyučujících, jak si termíny ve zkouškovém období 
rozloží, alespoň jeden termín ale musí být podle rektorátního dokumentu v červnu, jeden v 
červenci a jeden v září; b) o posunutí termínů plnění studijních povinností, odevzdání 
závěrečných prací a přihlášení ke státním zkouškám dle požadavků ředitelů jednotlivých 
institutů (již prodiskutováno a odsouhlaseno). Dále jde o posunutí termínu přihlášek ke studiu 
na 30. duben 2020. S dalšími podrobnostmi seznámí proděkan Krištoufek členky a členy 
Studijní komise AS FSV UK – a to na jejím zasedání dne 2. dubna 2020 od 10:00 hodin. Kvůli 
koronavirové pandemii dojde rovněž k odsunu projednání Harmonogramu akademického 
roku 2020/2021 z dubnového zasedání senátu na květnové. Na dubnové jednání AS FSV UK 
zařadil předseda AS FSV UK tento bod (viz níže).  
     Ve dnech 26. března 2020 od 18:00 hodin až 29. března 2020 do 20:00 hodin se uskutečnilo 
jednání a hlasování per rollam Legislativní komise AS FSV UK. Komise na něm přijala usnesení, 
kterým doporučuje předsednictvu AS FSV UK svolat řádné zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 
2020 od 15:00 online formou prostřednictvím vhodné komunikační platformy (např. Zoom či 
Google Meet). Komise v usnesení zároveň upozornila, že je zapotřebí zachovat princip veřejné 
dostupnosti. A dále doporučila: a) spolu se svoláním zasedání oznámit technické podrobnosti 
jeho uskutečnění; b) online formu a technické podrobnosti potvrdit usnesením na začátku 
zasedání; c) ze zasedání na základě rozhodnutí předsednictva pořídit interní zvukový a 
obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl. 11, odst. 10; d) na webové stránce AS FSV 
UK v dostatečném předstihu zdůraznit, že z technických důvodů není online zasedání volně 
přístupné veřejnosti, ale zájemci mimo okruh standardních účastníků musejí v dostatečném 



předstihu před začátkem zasedání informovat předsedu AS FSV UK; e) případně i zvážit 
možnost “streamování” zasedání v reálném čase a možnost zapojení se do diskuse formou 
komentářů.  
     V souvislosti s výše citovaným usnesením Legislativní komise AS FSV UK hlasovalo 
předsednictvo AS FSV UK o Usnesení č. 1: Předsednictvo AS FSV UK po doporučení 
Legislativní komise AS FSV UK svolává řádné zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020 od 15:00 
online formou prostřednictvím vhodné komunikační platformy (např. Zoom či Google 
Meet). Ze zasedání bude pořízen interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu AS 
FSV UK, Čl. 11, odst. 10. Předsednictvo AS FSV UK se dále ztotožňuje s materiálem 
„Technické podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020“, předloženým Hanou 
Kubátovou, Martinem Bláhou a Jiřím Kukačkou. Předmětné usnesení bylo jednomyslně 
schváleno.     
     Předseda AS FSV UK dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného 
zasedání AS FSV UK, které se uskuteční dne 7. dubna 2020 od 15:00 hodin online formou 
prostřednictvím vhodné komunikační platformy (např. Zoom či Google Meet). 
 
     Návrh programu: 
 

1. Technické podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020. 
2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 3. března 

2020. 
3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK  
4. Informace z vedení FSV UK 
5. Stipendijní fond – plán tvorby a čerpání pro rok 2020 
6. Posun předložení Harmonogramu akademického roku 2020/2021 na květnové 

zasedání AS FSV UK 
7. Změna ve složení komise AS FSV UK 
8. Různé  

 
     Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas.   
 
 
Zapsal: Václav Moravec 


