
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK 
Datum: 27. 5. 2019 od 16:00 

Místo: Hollar, č. 12 

Přítomní: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda, 

Šimon Appelt 

Úvodem předsednictvo rekapitulovalo poslední události od květnového pléna, předseda seznámil 

zbytek členů s body, o nichž informoval na kolegiích děkanky: 

1) V pondělí 13. 5. 2019 odeslal předseda AS FSV UK v souladu s usnesením květnového pléna senátu 
předsedovi AS UK prof. Františku Zahálkovi žádost o vysvětlení nesouladu principů rozdělování 
příspěvku a dotací na UK s Dlouhodobým záměrem UK. Dopis obsahuje čtyři zásadní dotazy:  

a) Proč se dnes platná rozpočtová pravidla UK odchylují od zásadních pasáží Dlouhodobého 
záměru UK 2016–2020? 

b) Naznačuje v dopise detailně popsaný rozpor mezi oběma dokumenty, že se aktuální rozpočtová 
pravidla stanou determinantou budoucího strategického záměru UK po roce 2020? 

c) Bude předseda Akademického senátu UK iniciovat diskusi o přehodnocení rozpočtových 
pravidel UK, a to tak, aby se zvýšila váha výkonnostních ukazatelů, především mobility, 
vědeckého výkonu a veřejných prostředků získaných ze zahraničí? 

d) V případě, že nedojde ke změně rozpočtových pravidel UK, jak hodlá AS UK přispět k naplnění 
cílů Dlouhodobého záměru UK 2016–2020, resp. vytvářet finanční podmínky pro posílení 
internacionalizace a excelence na jednotlivých fakultách v situaci, kdy rozpočtová pravidla UK 
motivují fakulty spíše k průměrnosti? Dopisem se již zabývala ekonomická komise AS UK, na níž 
byla přítomna i předsedkyně ekonomické komise AS FSV UK dr. Hana Kubátová.  

2) Informoval, že AS UK schválil v pátek 17. 5. 2019 nový Jednací řád AS FSV UK. Dle sdělení předsedy 
legislativní komise AS FSV UK dr. Jiřího Kukačky byly legislativně-technické opravy vyžádány na 
základě připomínek z rektorátu, které posoudila LK AS UK. Jde vesměs o technické drobnosti, jejichž 
oficiální seznam obdržíme v nejbližších dnech – a to po schválení zápisu z posledního zasedání LK 
AS UK, u kterého byl dr. Kukačka přítomen. Dle vyjádření tajemnice LK AS UK je schválený řád účinný 
již od 1. června 2019 a nejbližší zasedání AS FSV UK se jím tedy již bude řídit. 

3) Jednotlivým komisím AS FSV UK byla k projednání zaslána Výroční zpráva FSV UK. Předsednictvo AS 
FSV UK počítá s tím, že projednání výroční zprávy bude zařazeno na červnové plénum AS FSV UK.  

4) Po diskusi s kolegiem děkanky doporučí předseda AS FSV UK komisi pro rozvoj AS FSV UK, aby v 
rámci jinonického projektu komunikovala i s novým členem kolegia děkanky Ing. Kindermannem, 
který se na vedení senátu obrátí s dopisem o podněty. 

Po představení těchto bodů se diskuze přesunula k principům rozpočtování, výstavbě kampusu 

v Jinonicích a k dalších možným bodům jednání. Předseda navrhl možné termíny zasedání AS FSV UK 

v zimním semestru akademického roku 2019/2020, panuje shoda na zachování prvních úterý v měsíci 

od 15:00. Věc bude projednána na plénu. Současně se hovoří o zařazení dalšího možného bodu, tedy 

Projednání možné podpory iniciativ Fridays for Future a Univerzity za klima.  

Závěrem se předsednictvo shodlo na následujícím programu pléna AS FSV UK dne 4. června 2019: 



Návrh programu: 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK (Zaštiťuje Moravec) 

2. Předávání ocenění za prezentaci FSV UK v médiích (Zaštituje Moravec) 

3. Návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Vovsové tajemnicí AS FSV UK (Zaštituje Moravec) 

4. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK (Zaštiťuje Moravec) 

5. Informace z vedení FSV UK (Zaštiťuje Moravec) 

6. Projednání Výroční zprávy FSV za rok 2018 (Zaštiťuje Moravec) 

7. Schválení podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021 (Zajišťuje Šveda) 

8. Problematika Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK ve vztahu k rozpočtu FSV UK 

(Zaštiťuje Šveda) 

9. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v zimním semestru 2019/2020 (Zaštiťuje Šveda) 

10. Projednání možné podpory iniciativ Fridays for Future a Univerzity za klima (Zajišťuje Šveda) 

11. Různé (Zaštiťuje Šveda) 

 


