Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 6. 1. 2019 od 14:00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomní: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda,
Šimon Appelt
Úvodem předseda Moravec přivítal zbylé členy předsednictva v roce 2020 a informoval je o posledním
dění na kolegiu děkanky. Jednalo se především o informace kolem auditu SBP, s.r.o., přičemž vedení
fakulty v rozporu s dohodou neobdrželo výsledky auditu do konce minulého roku, ale až na začátku
ledna od právních zástupců Multilateral Consulting and Analysis s.r.o (dále MCA), tiskovou zprávu a
shrnutí hlavních zjištění z forenzního šetření. Vedení fakulty na kolegiu informovalo, že celou věc
nechává na právním postupu JUDr. Pavlové. Předseda informoval členy předsednictva, že dnes před
polednem obdržel e-mail od Libora Stejskala se stejnou tiskovou zprávou o forenzním šetření, materiál
předal členům předsednictva – stane se i podkladem k bodu č. 4 návrhu programu lednového zasedání
AS FSV UK. Další podrobnosti o nejnovějším vývoji slíbila děkanka na kolegiu předat Akademickému
senátu na lednové schůzi.
Dále předseda Moravec seznámil předsednictvo s bodem pravidla pro organizaci studia FSV UK, který
hodlá na únorové či březnové zasedání předkládat proděkan pro studium Krištoufek. Materiály
k projednání na studijní komisi předloží na konci ledna, při té příležitosti se však proděkan Krištoufek
pozastavil nad tím, že není opět na jednání studijní komise zván. Předsednictvo se dohodlo, že opět
promluví s předsedou studijní komise Petrem Kobylkou o kvalitnější přípravě zasedání komise.
Následovala diskuze o předcházejících bodech jednání, respektive o bodech z prosincového zasedání
pléna AS FSV UK. Předseda Moravec nakonec navrhl možné termíny zasedání AS FSV UK v letním
semestru 2019/2020, a to sice 3. února, 7. března, 5. května a 2. června 2020. Vždy od 15 hodin v H212.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 3. prosince 2019
Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
Informace z vedení FSV UK
Informace o výsledcích auditu SBP IPS FSV UK a SBP, s. r. o.
Rozdělení institucionálních prostředků na tvůrčí činnost, které jsou FSV UK poskytovány v
rámci programu Progres, na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FSV UK v roce
2020
Jmenování členů disciplinární komise FSV UK
Informace komise pro rozvoj o možnostech konání elektronických voleb do AS FSV UK,
postupu řešení a časovém plánu
Návrh termínu zasedání AS FSV UK v letním semestru 2019/2020
Různé

