Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum a místo: 29. října 2019, od 15:00 hodin, místnost č. 108 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 1. října 2019, i mimořádného zasedání AS FSV UK, které se uskutečnilo 14. října
2019. Předseda AS FSV UK Václav Moravec informoval ostatní členy předsednictva o jednání
kolegia děkanky, na němž požádal vedení fakulty o naplnění usnesení AS FSV UK č. 8 a č. 10 ze
dne 14. října 2019, která se týkají prověrky smluv a partnerství jednotlivých pracovišť FSV UK
se soukromými subjekty a předložení seznamu konkrétních aktivit Rady Česko-čínského centra
UK od jeho vzniku, včetně zdrojů jejich financování.
Předseda AS FSV UK dále sdělil členům předsednictva, že v rámci naplnění předmětných
usnesení obdržel od děkanky FSV UK podkladové materiály. Oba body budou zařazeny na
pořad schůze listopadového pléna AS FSV UK (viz návrh programu).
Předsednictvo AS FSV UK se zabývalo situací kolem Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV
UK a SBP, s.r.o. Celou kauzu označilo za skandální, poškozující dobré jméno Fakulty sociálních
věd UK. Předsednictvo AS FSV UK uvítalo, že obdrželo od vedení fakulty podkladový materiál,
na jehož základě se hned v úvodu listopadového zasedání bude zevrubně probírat tento bod.
Členové předsednictva AS FSV UK se v diskusi shodli, že by vedení fakulty mělo podniknout
veškeré právní kroky proti možným nezákonnostem, jež souvisejí s činností SBP, s.r.o. (např.
obcházení vnitřních předpisů fakulty o režiích apod.). Předseda AS FSV UK informoval členy
předsednictva, že na listopadové zasedání AS FSV UK pozval kvůli této kauze prostřednictvím
děkanky FSV UK právničku fakulty JUDr. Jindru Pavlovou. Její účast je již potvrzena.
Předsednictvo AS FSV UK dále diskutovalo o podnětu člena akademické obce dr. Štětky,
který žádá prošetření jednání děkanky FSV UK „ve věci žádosti o osobní informace“, jež se
týkají možného střetu zájmů dr. Štětky. Předsednictvo AS FSV UK pověřilo předsedu senátu,
aby stěžovateli odpověděl, že jeho podnětem se bude listopadové plénum AS FSV UK zabývat
v rámci bodu 6 „Přehled partnerství a spoluprací institutů a center (s důrazem na soukromé
společnosti) a informace o podnětu k potenciálnímu vědeckému střetu zájmů“, jak s ním
počítá návrh programu (viz níže).
Dalším bodem jednání byl návrh programu listopadového pléna AS FSV UK, které se
uskuteční v úterý 5. listopadu 2019, od 15:00 hodin v místnosti č. 212 Hollar:
1. Schválení návrhu programu a zápisů z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 1. 10.
2019 a z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 14. 10. 2019
2. Předání Zlatých kurzů za letní semestr 2018/2019
3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
4. Informace k dění okolo SBP IPS FSV UK a SBP, s. r. o.
5. Seznam aktivit Rady Česko-čínského centra UK
6. Přehled partnerství a spoluprací institutů a center (s důrazem na soukromé
společnosti) a informace o podnětu k potenciálnímu vědeckému střetu zájmů
7. Jmenování doc. Ing. Tomáše Cahlíka, CSc. proděkanem pro doktorské studium a další
formy vzdělávání
8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021
9. Návrhy akreditací bc. a navazujících mgr. studijních programů

10. Smlouva o pronájmu náhradních prostor za areál Jinonice
11. Odvolání a jmenování členů Disciplinární komise FSV UK
12. Informace z vedení FSV UK
13. Studentské peníze
14. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem souhlas.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec opětovně informoval členy předsednictva, že dodnes
neobdržel ani on, ani tajemnice AS FSV UK Kateřina Vovsová – a to přes opakované urgence –
od předsedy komise pro rozvoj Martina Bláhy zápis z červnového jednání komise. Vzhledem
k tomu, že v Jednacím řádu AS FSV UK se na několika místech píše, že „zápisy by měly být
zveřejňovány bez zbytečného odkladu“, což se například týká zasedání předsednictva AS FSV
UK (viz Čl. 17, odst. 7), které zveřejňuje zápasy na svých webových stránkách nejpozději do 24
hodin od jejich konání, je stěží pochopitelné, že toho není schopno vedení komise pro rozvoj.

