Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 27. ledna 2020 od 16:00 hodin
Místo: Hollar, č. 212
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:
1) V souladu s diskusí a Usneseními č. 3 a č. 5 AS FSV UK ze dne 13. ledna 2020 odeslal
dopis všem společníkům soukromé firmy SBP, s. r. o. (dnes MCA, s. r. o.), v němž je požádal o
kopii forenzního šetření předmětné společnosti. Dopisy byly po odeslání adresátům zavěšeny
do rubriky „Aktuality ze senátu“ na webové stránky AS FSV UK.
2) V souladu s diskusí a Usnesením č. 9 AS FSV UK ze dne 13. ledna 2020 odeslal dopisy
zástupkyním a zástupcům FSV UK v Akademickém senátu Univerzity Karlovy, aby je seznámil
s usnesením, které se týká elektronických voleb na celouniverzitní úrovni přes Studijní
informační systém. Dopisy s podobným zněním byly adresovány předsedovi AS UK prof.
Zahálkovi a J.M. rektorovi UK prof. Zimovi. I tato korespondence byla zveřejněna v rubrice
„Aktuality ze senátu“ na webových stránkách AS FSV UK. Odpověď předsedy AS UK prof.
Zahálky obdržel předseda AS FSV UK dne 26. ledna 2020 s tím, že usnesení AS FSV UK bylo
představeno na plénu AS UK a „jeho obsah bude dále zpracováván na pracovních komisích AS
UK“.
3) Předseda AS FSV UK obdržel dopis od předsedy Koordinační odborové rady ZO VOS UK
Milana Kohoutka, který je reakcí na dopis předsedy AS FSV UK ze dne 13. prosince 2019.
Předmětná korespondence je součástí podkladů pro nadcházející jednání pléna senátu, které
se týkají vztahů AS FSV UK a odborů po přijetí Usnesení č. 7 AS FSV UK ze dne 5. listopadu
2019, v němž se AS FSV UK pozastavil v souvislosti s kauzou SBP, s. r. o. nad netransparentní
činností ZO VOS č. 1124.
4) Dne 20. ledna 2020 se uskutečnilo pravidelné zasedání kolegia děkanky FSV UK. Kolegium
souhlasilo se zrušením Střediska bezpečnostní politiky při IPS FSV UK, jak ho navrhl ředitel IPS
FSV UK v podkladovém materiálu. Počet pracovních míst SBP zůstane zachován a budou
převedena na Katedru bezpečnostních studií IPS FSV UK, část bude kvůli redukci projektů
momentálně neobsazena, časem s novými projekty je možné je znovu obsadit.
Václav Moravec poděkoval všem členům předsednictva AS FSV UK za dodání materiálů pro
historicky první Výroční zprávu AS FSV UK o činnosti v roce 2019. Poděkování si zaslouží i
předsedkyně a předsedové všech komisí senátu a pečlivě zpracované podklady. Výroční zpráva
je nyní u grafika a bude vydána v elektronické a tištěné podobě.
Předseda AS FSV UK dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného
zasedání AS FSV UK, které se uskuteční dne 4. února 2020 od 15:00 hodin v budově Hollar,
místnost č. 212. Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem souhlas.
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 13. ledna
2020
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Návrhy akreditací navazujících magisterských studijních programů

5. Návrh na jmenování nového člena Vědecké rady FSV UK
6. Návrh na zrušení Střediska bezpečnostní politiky při IPS FSV UK
7. Informace o vývoji kauzy SBP, s. r. o. (dnes MCA, s. r. o.)
8. Informace o vztazích mezi AS FSV UK a ZO VOS 1124
9. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK
10. Různé

