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Václav Moravec,
předseda AS FSV UK

SLOVO PŘEDSEDY
AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UK
Devět jednání pléna, jedno jednání a hlasování per rollam, 108 usnesení, 167 stran
zápisů, 36 hodin jednání a ve výčtu dalších čísel bych mohl pokračovat. Byť je řeč
statistik strohá a výmluvná zároveň, není to věru vhodný úvod pro historicky první
Výroční zprávu o činnosti Akademického senátu FSV UK za rok 2019, kterou se
členky a členové současného senátu, jejichž funkční období započalo v únoru 2019,
rozhodli napsat a založit tak tradici každoročního skládání účtů akademické obci.
Dokument, jenž jste právě otevřeli na obrazovce svého počítače, či jej držíte v rukou
v jeho tištěné podobě, je jedním ze symbolů, který by měl posílit vazbu akademické
obce se zvolenými zástupci klíčového samosprávného orgánu naší fakulty.
„Obec bez občanů není obcí a obec je taková, jaké občany má, jak o ně pečuje
a jak oni se k ní vztahují.“ Tato slova pronesl někdejší děkan Fakulty sociálních
věd UK, sociolog, profesor Miloslav Petrusek při příležitosti imatrikulačního aktu
v říjnu 1996. Snažím se mít jeho slova již bezmála čtvrt století na paměti, proto se
jednou z priorit současného senátu stala větší informovanost akademické obce
o jeho činnosti. Již v prvních týdnech roku 2019 došlo nejen k zásadním změnám
formy i obsahu webových stránek senátu (tzn. ustavení rubriky „Aktuality ze
senátu“ apod.) včetně vzniku anglické verze stránek, ale též k významnější aktivitě
senátu na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram). Je sice potěšitelné, že zájem
akademické obce o práci senátorek a senátorů, jednotlivých senátních komisí
i senátu jako celku ve virtuálním prostoru výrazně narostl, setkávání se tváří
v tvář kupříkladu při akcích typu „Sportovní den FSV UK“ či „Pivo se senátory“ se
ale s takovým ohlasem nesetkalo. Netřeba konstatovat, že je to škoda – a to nejen
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s ohledem na obrovské množství času zástupců studentské komory AS FSV UK
a dalších studentek a studentů, kteří se na přípravě a organizaci těchto i dalších
akcí podílejí. Za to si zaslouží uznání a velké poděkování.
Je přitom mnoho témat, jež stojí za to probrat osobně, protože svět omezeného
počtu znaků přináší mnohá nedorozumění. Jeden příklad za všechny: v průběhu
roku 2019 se AS FSV UK opakovaně věnoval projektu „Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“, který na podzim 2019 vstoupil do
fáze realizace. Nově zrekonstruované prostory a nová budova by se studentkám
a studentům měly otevřít již za dva roky, v roce 2022. Netřeba připomínat, že nový
jinonický areál má napomoci vyřešit nedostatek kvalitního prostorového zázemí,
s nímž se naše fakulta potýká delší dobu. Na posledním řádném zasedání v roce
2019, dne 3. prosince 2019, souhlasil akademický senát „s uzavřením smluv o nájmu
prostor v objektech Pekařská 10 a 16, Praha 5, jimiž budou zajištěny náhradní
prostory pro součásti FSV UK umístěné v Areálu UK Jinonice během rekonstrukce
a dostavby areálu“ (viz Přílohu č. 1 – Usnesení AS FSV UK). Ke stěhování má
dojít v létě 2020. Členky a členové AS FSV UK se v průběhu roku snažili různými
komunikačními kanály, především prostřednictvím sociálních sítí, seznamovat
akademickou obec se všemi detaily stěhování i výstavbou nového jinonického
areálu, včetně jeho podoby. Na pravou míru jsme uváděli „fakultní šuškandu“, že
stěhování naruší průběh zkouškového období letního semestru akademického roku
2019/2020 či průběh červnových státnic. Je škoda, že nejen zasedání AS FSV UK,
ale i setkání s vedením fakulty, na nichž se řeší prostorová budoucnost naší Alma
mater, jsou navštěvována méně, než by si závažnost tohoto tématu zasluhovala.
Je nepochybné, že více než třičtvrtěmiliardová investice, jež je z drtivé většiny
financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (jde
o 95 % nákladů), bude zaměstnávat akademický senát i v roce 2020.
Zásadním tématem pro nový senát byla též problematika financování fakulty, jež
má zásadní vliv na to, zda FSV UK posílí své postavení excelentní vzdělávací a výzkumné instituce, či se v budoucnu spokojí s průměrností, k níž přerozdělování peněz
v tuzemském vysokoškolském systému svádí. AS FSV UK upozornil v první polovině
roku 2019 vedení celouniverzitního senátu na „(ne)soulad přerozdělování prostředků
při tvorbě rozpočtů s principy dlouhodobého záměru UK (např. větší zohlednění
parametrů internacionalizace)“ a požádal zástupce FSV UK v Akademickém senátu
Univerzity Karlovy, aby se přidali k jeho iniciativě (viz Přílohu č. 2 – Dopisy předsedy AS
FSV UK). Rok 2020 bude klíčový, abychom prosadili změny ve strategických materiálech
UK. Ve chvílích, kdy píši tyto řádky, se mi dostalo ujištění od předsedy AS UK prof.
Františka Zahálky, že naše připomínky budou vyslyšeny. Doufejme, že se nám podaří

2

Slovo předsedy Akademického senátu FSV UK

získat v rámci Univerzity Karlovy většinu pro tak potřebné změny. Podrobněji tuto
problematiku ve svém příspěvku rozebírá předsedkyně Ekonomické komise AS FSV
UK Hana Kubátová, Ph.D., která ji v roce 2019 věnovala ohromné množství volného
času a energie, za což bych jí rád poděkoval.
V posledním čtvrtletí roku 2019 zaměstnaly akademický senát dvě kauzy, jež
poškodily dobré jméno Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd UK v očích veřejnosti.
Šlo o rámcovou smlouvu uzavřenou mezi vedením Univerzity Karlovy společností
Home Credit International a podnikáním soukromé firmy SBP, s. r. o., která profitovala
z totožného názvu Střediska bezpečnostní politiky při IPS FSV UK.
Závažnost první kauzy si vynutila mimořádné jednání AS FSV UK, které se
uskutečnilo 14. října 2019. Senát se shodl, že text smlouvy uzavřený mezi UK
a společností Home Credit International „může implikovat omezování akademických
svobod, v čele se svobodou bádání“ a požádal rektora UK o „reflexi chyb v jednání
a v komunikaci v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy se společností Home
Credit International“. V dalším usnesení senát apeloval nejen na vedení Univerzity
Karlovy, ale též na vedení jednotlivých institutů FSV UK, aby při přijímání darů od
soukromých subjektů brali v potaz jejich morální integritu – a to s ohledem na míru
jejich společenské odpovědnosti. Přijímání darů a finanční podpory nesmí v žádném
případě ohrožovat akademické svobody či vytvářet prostor, který k ohrožování
akademických svobod může vést. Společně s vedením fakulty se nyní senát snaží
přijmout interní pravidla fakulty pro výběr spolupracujících komerčních subjektů,
jež zabrání podobným excesům, jakým bylo uzavření rámcové smlouvy mezi UK
a společností Home Credit.
S druhou kauzou, podnikáním zaměstnanců FSV UK, kteří byli současně
společníky soukromé firmy SBP, s. r. o., pojmenované stejně jako fakultní středisko
při IPS, se senát vypořádává dodnes. Na mimořádném říjnovém zasedání AS FSV
UK konstatoval, že „považuje aktivity Střediska bezpečnostní politiky konané pod
záštitou velvyslanectví Čínské lidové republiky za problematické z důvodu nízké
transparentnosti, možného ohrožení akademických svobod a etického kodexu
Univerzity Karlovy“. Na řádném listopadovém zasedání senát následně odvolal
jednatelku SBP, s. r. o. Ing. Mirku Kortusovou ze své Ekonomické komise a vzal
na vědomí rezignaci PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. na post předsedy fakultních
odborů a z toho vyplývající členství v Sociální komisi. AS FSV UK svými usneseními
podpořil požadavek vedení fakulty o provedení forenzního auditu účetnictví SBP,
s. r. o., a to na náklady této společnosti a dle parametrů FSV UK, vyzval děkanku
FSV UK ke zvážení vhodné reorganizace Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV
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UK v rámci daného institutu a pozastavil se nad netransparentností činnosti
odborové organizace zaměstnanců FSV UK, jejímiž funkcionáři byli někteří jednatelé
SBP, s. r. o. (viz Přílohu č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK).
Zásadní událostí bylo v roce 2019 pro senát přijetí nového Jednacího řádu AS FSV UK,
na jehož přípravě se podílel senát předchozí, za což bych chtěl všem jeho členkám
a členům upřímně poděkovat. Zásadní zásluhu na úspěšném schválení normy, kterou
se řídí naše jednání, a jejím uvedení do života má předseda Legislativní komise AS
FSV UK PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., kterému rovněž patří slova díků.
Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších událostí, jako je schválení více než desítky
akreditací, přípravy podkladů pro konání elektronických voleb, lepší zohledňování
potřeb našich handicapovaných kolegyň a kolegů, ale o těchto tématech a mnoha
dalších pojednávají následující příspěvky.
Na závěr bych chtěl všem senátorkám a senátorům poděkovat za jejich příkladnou
účast a aktivitu při zasedáních AS FSV UK (viz tabulku níže), tajemnici senátu Kateřině
Vovsové za bezchybnou administraci fungování klíčového samosprávného orgánu naší
fakulty a vám všem za zájem o senátní dění. Přeji vše dobré v roce 2020 a příjemné
čtení řádek, které jsou shrnutím roku 2019 z pohledu AS FSV UK…
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Přehled účastí na zasedání Akademického senátu FSV UK v roce 2019
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Poznámka: Důvodem omluvené neúčasti studentských zástupců v AS FSV UK Šimona Appelta (IES), Lucie Lemonové
(ISS) a Ondřeje Švedy (ISS) byly v roce 2019 jejich studijní pobyty v zahraničí.
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Složení Akademického senátu FSV UK v roce 2019
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Ondřej Šveda,
místopředseda AS FSV UK

ČINNOST STUDENTSKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UK
Studentská komora Akademického senátu Fakulty sociálních věd při Univerzitě
Karlově (AS FSV UK) sestává z deseti studentů z pěti institutů fakulty. Tři z nich, Jan
Křovák, Veronika Macková a Kateřina Turková, reprezentují Institut komunikačních
studií a žurnalistiky (IKSŽ). Další tři zastupují Institut politologických studií (IPS):
Martin Bláha, Jakub Iran a Petr Kobylka. Dva studenti, Lucie Lemonová a Ondřej
Šveda, reprezentují Institut sociologických studií (ISS). Po jednom studentovi pak mají
Institut mezinárodních studií (IMS) – Nick Ojo Omorodion – a Institut ekonomických
studií (IES) – Šimon Appelt.
Místopředsedou Akademického senátu FSV UK, a tedy nepsaným předsedou
studentské komory, se po ustavující schůzi v únoru 2019 stal Ondřej Šveda. Druhou
studentskou pozici ve čtyřčlenném předsednictvu senátu obsadil Šimon Appelt, jenž
se tím stal zároveň i nepsaným místopředsedou studentské komory.
Do kompetencí studentské komory spadá především reprezentovat hlas studentstva
v AS FSV UK a podporovat studentské aktivity. Druhé ze zmíněných přitom činí i skrze
správu takzvaných „studentských peněz“, tedy speciálního rozpočtu, jenž Fakulta
sociálních věd UK vyhradila aktivním studentům a studentským spolkům.
Jedním z nosných pilířů studentských aktivit na fakultě je bezesporu jejich
financování. Peněžní prostředky přitom v tomto konkrétním případě přerozděluje
studentská komora senátu, již je za tímto účelem přinejmenším dvakrát do roka
povinen svolat místopředseda AS FSV UK. V roce 2019 se tak studentská komora
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sešla poprvé na konci února a podruhé na začátku listopadu.
První kolo přerozdělování studentských prostředků se uskutečnilo 27. února
2019 a vedle osmi studentských senátorů se jej zúčastnilo bezmála třicet žadatelů,
usilujících o finanční podporu pro celkem 34 projektů. Celkový součet všech žádostí
činil 341 958 Kč, vzhledem k omezenému rozpočtu, který pro rok 2019 činil 350 000 Kč,
ovšem musela studentská komora pečlivě zvažovat, které projekty podpoří.
Finanční prostředky v celkové výši 159 500 Kč nakonec získalo celkem 32 projektů.
Patřily mezi ně například sportovní turnaje, přednášky a vzdělávací akce, nebo třeba
oslavy úspěšného zakončení semestru. Část peněžní podpory pak směřovala také
na administraci a propagaci studentských spolků a studentského života vůbec.
Studentská komora senátu se rovněž rozhodla podpořit studentský časopis INK.
K druhému kolu přerozdělování studentských peněz došlo 4. listopadu 2019.
Studentská komora senátu se opět sešla v usnášeníschopném počtu osmi, později
sedmi členů. O finanční podporu se ucházelo celkem 34 projektů napříč všemi instituty
fakulty. Dohromady aktivní studenti a studentské spolky požádali o podporu ve výši
244 360 Kč.
Po vyslechnutí všech obhajob projektů a krátké diskuzi se studentská komora
rozhodla rozdělit 163 920 Kč mezi 29 projektů. Tři projekty byly nakonec zrušeny
nebo jejich termín nespadal do správného období v rámci financování (tzn. jejich
předkladatelé měli správně zažádat v jiném semestru). Dva projekty pak byly zamítnuty
z důvodu nedostačující obhajoby.
Mezi podpořené projekty patřily například studentské konference, vánoční setkání
a večírky, sportovní turnaje nebo debaty, vzdělávací semináře a workshopy. Studentská
komora AS FSV UK současně finančně podpořila spolky při jejich aktivitách během
oslav 17. listopadu na Albertově a na Národní třídě. Těchto aktivit se někteří ze
senátorek a senátorů s potěšením zúčastnili.
Vedle přerozdělování studentských peněz pak studentská komora rovněž jednala
se studentskými spolky a studenty obecně o problémech, které je v současnosti
nejvíce tíží. Ať už skrze dotazníky, osobní setkání, nebo účasti na plénech jednotlivých
institutů.
Mezi nejaktuálnější témata tohoto semestru patřila pochopitelně přestavba
areálu Jinonic, kvalita internetového připojení v síti Eduroam či dostupnost výuky
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jazyků na fakultě. Široká řada z nich se pak začala projednávat i na senátní úrovni či
v komisích (například v Komisi pro rozvoj AS FSV UK).
Studentská komora rovněž zajišťovala reprezentaci studentů a studijních oborů
v rámci veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Například na pražském Gaudeamu
reprezentovali fakultu Martin Bláha (IPS) a Lucie Lemonová (ISS).
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Jaromír Soukup a Šimon Appelt,
členové předsednictva AS FSV UK

ČINNOST PŘEDSEDNICTVA
AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UK
Jedním z cílů nového předsednictva AS FSV UK je aktivní komunikace s akademickou
obcí i členkami a členy senátu. Té se předsednictvo snaží dosáhnout několika způsoby.
Kromě dělení povinností v rámci předsednictva se totiž zavedl nový zvyk v podobě
pravidelných schůzí tohoto orgánu. V roce 2019 jednalo předsednictvo celkem osmkrát,
a to zpravidla týden před zasedáním senátu. Po celý rok se předsednictvo snažilo jít
příkladem a hned po schůzi bylo možné najít zápis z jeho jednání na stránkách AS FSV
UK, kde pro přehlednost došlo k vytvoření nové sekce. Jaká byla agenda jednotlivých
zasedání v roce 2019?
Předsednictvo i nově ustanovený senát se pustily do práce s chutí. Na prvním
setkání 5. února 2019 představil předseda senátu konkrétní kroky vedoucí k rozšíření
a zpřehlednění webových stránek AS FSV UK a další návrhy na zviditelnění činnosti
senátu v očích akademické obce. Dále se probralo svolání jednotlivých komisí a problematika návrhu nového Jednacího řádu AS FSV UK, který současný senát „zdědil“ po
předchozím. Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda informoval o tzv. studentských
penězích a principu jejich přidělování. Závěrem došlo i na body týkající se elektronických
voleb a sjednocení designu webových stránek jednotlivých institutů.
V únoru se sešlo předsednictvo podruhé, připravilo body na březnové zasedání.
Ty obsahovaly například založení Komise pro vnější vztahy AS FSV UK a rozšíření
Ekonomické komise a Komise pro rozvoj fakulty o nové členy. Předseda senátu
informoval ostatní členy vedení AS FSV UK o průběhu rozšířeného kolegia děkanky,
což se ustanovilo jako dobrý zvyk i do dalších jednání.
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Na schůzi 25. března 2019 se objevilo první usnesení předsednictva, které vyzývalo
k lepší komunikaci mezi jednotlivými komisemi a vedením fakulty. Kromě Plánu
realizace strategického záměru v roce 2019 se velká část jednání zabývala usneseními ze Studijní komise, a to především Návrhem na sladění jazykových požadavků
v podmínkách přijímacího řízení v anglických programech na FSV UK. V této otázce
se předsednictvo rozhodlo jednat proaktivně a otevřít danou problematiku přímo na
nadcházejícím kolegiu děkanky.
Novinkou na květnovém zasedání pléna bylo historicky první rozdělení agendy
jednotlivých bodů programu mezi členy předsednictva, všichni se tak mohli podílet
na vedení tohoto zasedání. Mimo to bylo na jednání 29. dubna 2019 předsednictvo
předsedou informováno o úspěšné spolupráci s členkami a členy vedení v otázce
sjednocení jazykových požadavků a o tom, že předložený návrh vedení bude projednán
na červnovém zasedání AS FSV UK. Jednací řád byl odeslán předsedou AS FSV UK
Legislativní komisi AS UK. Na program květnového zasedání byl zařazeny body týkající
se fakultního rozpočtu a dílčí smlouvy k Jinonickému projektu.
Květnové jednání se týkalo především otázek nesouladu principu přidělování peněz
na UK. Předseda AS FSV UK odeslal z pověření senátu jako celku předsedovi AS UK
žádost o vysvětlení čtyř zásadních otázek, které se přidělování peněz týkaly. Dále
byl probrán nový Jednací řád AS FSV UK, který byl následně schválen Akademickým
senátem UK, a tedy dotažen do zdárného konce.
Za zmínku ze zářijového jednání stojí první hlasování per rollam, které nově
umožňuje Jednací řád AS FSV UK. To bylo využito na úpravu podmínek přijímacího
řízení, které nesneslo odkladu na říjnové zasedání.
V říjnu se uskutečnilo jednání předsednictva na konci měsíce, 29. října 2019, tedy po
mimořádném zasedání AS FSV UK. V této době zaměstnávala senátory problematika
Střediska bezpečnostní politiky (SBP) a soukromé společnosti se stejným názvem.
Předsednictvo AS FSV UK se jednomyslně shodlo, že jednání SBP, s. r. o. (nyní Multilateral
Consulting & Analysis s.r.o.) je skandální a poškozuje dobré jméno Fakulty sociálních
věd UK. Celá kauza prostupovala jednáním předsednictva a byla hlavním bodem na
listopadovém řádném zasedání pléna. Spolu s touto kauzou souvisely probírané body
Seznam aktivit Rady Česko-čínského centra UK nebo Přehled partnerství a spoluprací
institutů a center a informace o podnětu k potenciálnímu vědeckému střetu zájmů.
K poslednímu jednání v roce 2019 došlo 25. listopadu, kdy byla hlavním bodem
opět kauza SBP, s. r. o. Předseda senátu odeslal veškeré dopisy projednávané agendy
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na plénum, a to včetně těch týkajících se Základní organizace VOS č. 1124 při FSV
UK. Dále se obrátil na J. M. rektora UK, aby jej seznámil s usneseními AS FSV UK
z listopadového zasedání. Samotný dopis i s odpovědí J. M. rektora UK jsou v Příloze
č. 2 této výroční zprávy.
Jak je vidět z předchozího výčtu, předsednictvo jednalo během celého roku
o poměrně pestré agendě. Na začátku roku 2020 se pak shodlo na tom, že bude
v dosavadní praxi pokračovat až do ukončení svého mandátu v AS FSV UK, pravidelně
bude zveřejňovat zápisy ze schůzí, a to nejen na webových stránkách senátu, ale
rovněž na sociálních sítích.
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Hana Kubátová,
předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK

EKONOMICKÁ KOMISE
Ekonomická komise AS FSV UK se v roce 2019 sešla celkem sedmkrát, z toho šestkrát
v současném složení fakultního senátu. Předkládaná výroční zpráva reflektuje pouze
činnost komise v aktuálním funkčním období.
Předsedkyní komise byla na prvním zasedání dne 19. března 2019 zvolena Hana
Kubátová, místopředsedkyní Kateřina Turková. Po svém ustanovení měla komise
9 členů, od května pak měla 14 členů. V listopadu 2019 byla z komise v souvislosti
s kauzou SBP/SBP, s. r. o. odvolána Mirka Kortusová.
Členové komise se shodli na třech prioritách její činnosti: 1) znění rozpočtových principů
(tato věc do velké míry vychází ze samotné role komise v rámci AS), 2) zefektivnění
administrativních procesů na fakultě a 3) zlepšení správy (managementu) vědeckých
projektů na fakultě. Každý bod měl svého zpravodaje (v případě rozpočtových principů
je to Petr Soukup, pro otázku zefektivnění administrativních procesů Vilém Novotný
a pro správu vědeckých projektů Hana Kubátová), jejichž úkolem bylo: 1) shromáždit
návrhy a podněty členů akademické obce k daným oblastem, 2) připravit podklady
reflektující zkušenosti ostatních univerzitních pracovišť a navrhnout řešení existujících
problémů ve zmíněných otázkách a 3) představit podklady a návrhy na zasedáních
komise, a to jak členům komise, tak i zástupcům vedení fakulty.
O problematice rozpočtu fakulty bylo na zasedáních komise diskutováno v několika
rovinách: 1) zda, resp. nakolik je efektivní a rozumné zachovat, případně pokoušet se
měnit fakultní principy rozpočtu (zde se členové komise shodli na zachování stávajícího
stavu, kdy fakultní principy rozpočtu kopírují univerzitní rozpočtové principy); 2) jak
rozpočtově „dělit“ studenty ve společných, nejen anglojazyčných, ale také českých
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studijních oborech (členové komise se shodli, že transparentní mechanismus „dělení“
studentů může vést k posílení spolupráce institutů ve vzdělávání); 3) do jaké míry
současné univerzitní rozpočtové principy odpovídají níže zmíněným proklamacím vedení
UK. Členové komise v přijatém usnesení konstatovali, že aktuální Principy rozdělování
příspěvků a dotací na UK nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem UK a vyzvali AS
FSV UK, aby se tímto rozporem a jeho možnými dopady dále zabýval. Členové AS FSV
UK o této otázce na svých zasedáních opakovaně diskutovali a informovali o svých
postojích vedení AS UK (viz Přílohu č. 2).
Jak již bylo zmíněno, Ekonomická komise se rovněž zabývala problematikou
byrokracie na fakultě a na svých zasedáních upozorňovala na nutnost řešit rostoucí
administrativní zátěž akademických a vědeckých pracovníků fakulty. Členové komise
v této souvislosti přijali Teze, připravené zpravodajem Vilémem Novotným, v nichž
je formulován obecný princip, že po zaměstnancích (a také studentech) by měly být
vyžadovány jen nezbytně nutné informace, které není možné dohledat z jiných zdrojů.
Zaměstnanec (a student) by měl dodat na děkanát požadovanou informaci pouze
jednou. Poté by tato informace měla být sdílena všemi odděleními děkanátu, které
ji potřebují, tj. zaměstnanec (ani student) by nemusel poskytovat stejnou informaci
vícekrát různým oddělením děkanátu. Ekonomická komise dále požádala o provedení
revize existujících opatření (včetně formulářů a dal.) s tím, zda jsou v nich požadované
informace nezbytně nutné a zda je není možné získat z jiných zdrojů. Na základě této
revize je možné provést redukci a zjednodušení existujících opatření (formulářů).
Pokud jde o nová opatření, je vždy nutné odůvodnit jejich potřebnost a doložit dopady
jejich zavedení (ekonomické, administrativní atd.) včetně prokázání, že požadované
informace nelze získat z jiných zdrojů. Funkčnost přijímaných opatření by měla být
ověřována v pilotním režimu.
Ve třetím prioritním bodu, tj. zlepšení managementu vědeckých projektů, se komise
zabývala šesti vzájemně provázanými otázkami: 1) jasné rozdělení kompetencí mezi
projektovými manažery na institutech a děkanátem (nejen Oddělení vědy), 2) obnova
funkčního přístupu v účetnictví, 3) opětovné zavedení harmonogramu transferů
a strhávání režií, 4) zpřístupnění layoutu fakultních webových stránek za účelem
vytváření designově jednotných webových stránek projektů, grantů, konferencí apod.,
5) jednodušší a efektivnější zaměstnávání nových pracovníků fakulty (např. příprava
informační brožury pro nové zaměstnance obsahující informace o fungování fakulty,
knihoven, informačních systémů apod.), 6) přijetí řešení problematiky kurzových ztrát
v případě zahraničních grantů. V některých zmíněných otázkách sice došlo k jistému
posunu (vznik centra v rámci UK Point pro zaměstnávání cizinců, které iniciovala naše
fakulta spolu s PřF a MFF), ale celková situace je nadále neutěšená.
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Komise se dále průběžně zabývala dalšími důležitými body, včetně rozpočtu
dodatečného příspěvku poskytnutého z MŠMT, plánu realizace strategického
záměru, smlouvě o rekonstrukci jinonické budovy (a smlouvě o pronájmu během
doby rekonstrukce).
Naplnění prioritních bodů bránilo několik faktorů, z nichž některé lze jen těžko
ovlivnit. Především to byla kauza kolem SBP, resp. SBP, s.r.o., později MC&A, s.r.o.,
která do značné míry administrativně zatížila senát (a samozřejmě vedení fakulty),
a to od podzimu 2019 do současnosti. Ekonomická komise do jisté míry narážela i na
kapacitní možnosti děkanátu, resp. některých jeho oddělení (zejména IT).
Komise v neposlední řadě diskutovala o problému nedostatečné docházky některých
jejích členů na jednání.
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Jiří Kukačka,
předseda Legislativní komise AS FSV UK

LEGISLATIVNÍ KOMISE
Legislativní komise AS FSV UK je jedním ze tří stálých poradních orgánů Akademického
senátu fakulty a pracuje ve složení Jakub Iran, Petr Kobylka (místopředseda), Jiří
Kukačka (předseda), Vilém Novotný, Martin Štoll a Ondřej Šveda. Členové komise byli
schváleni na ustavujícím zasedání aktuálního Akademického senátu dne 5. února 2019.
Agendou Legislativní komise je zejména spolupráce na přípravě vnitřních předpisů
fakulty, jejich výklad a kontrola souladu s vyššími obecně závaznými předpisy a hodnocení
jednotlivých bodů programu jednání Akademického senátu z obecně-legislativního
hlediska. Komise v kalendářním roce 2019 zasedala šestkrát a několika z těchto
jednání se jako hosté účastnili i předseda AS FSV UK Václav Moravec, tajemník fakulty
Ondřej Blažek, proděkan pro rozvoj Tomáš Karásek či zástupkyně právního referátu
fakulty Jindra Pavlová.
Hned z kraje roku 2019 čekal na Legislativní komisi poměrně náročný úkol dokončit
novelizaci Jednacího řádu AS FSV UK, na které pracovala Legislativní komise minulého
Akademického senátu již od května roku 2017. Cílem této novelizace bylo zejména:
• lépe definovat mnohé nejasné či vágní části stávajícího předpisu,
• podrobněji popsat strukturu a činnost orgánů senátu a jeho funkcionářů,
• zavést některé nové užitečné principy, např. možnost hlasování per rollam nebo
možnost pořídit ze zasedání senátu zvukový či obrazový záznam,
• změnit strukturu dokumentu tak, aby vyhovovala jeho praktickému využití v průběhu
jednání.
V souvislosti s dokončením novelizace proběhly postupně dvě formální konzultace
s Legislativní komisí AS UK a jedno připomínkování ze strany Rektorátu UK. Návrh
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novelizovaného Jednacího řádu byl nakonec dne 17. května 2019 úspěšně schválen
AS FSV UK a nabyl účinnosti dne 1. června 2019. Poslední zasedání AS FSV UK v ak.
roce 2018/2019 mohlo tak již proběhnout dle nového předpisu a hlasování per rollam
bylo využito hned během letních prázdnin pro schválení podmínek přijímacího řízení.
Legislativní komise dále v průběhu roku diskutovala s vedením fakulty předložené
návrhy Plánu realizace strategického záměru v letech 2019 a 2020 a též první verzi
Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025. V obecné rovině komise
rovněž detailně diskutovala a finálně doporučila ke schválení záměry uzavření několika
smluv souvisejících s rekonstrukcí a přístavbou Areálu UK Jinonice a připomínkovala
jejich dopady na studenty a zaměstnance FSV.
V listopadu a prosinci 2019 se tři členové Legislativní komise zabývali zejména
děním okolo „SBP, s. r. o.“ jakožto kauzou poškozující dobré jméno fakulty. Tito členové
komise navrhli odvolání jednatelů SBP, s. r. o. z poradních orgánů AS FSV UK, iniciovali
výzvu vedení FSV UK ke zvážení vhodné reorganizace Střediska bezpečnostní politiky
IPS FSV UK a podpořili usnesení Ekonomické komise AS FSV UK týkající se podání
trestního oznámení pro podezření z podvodu. Dále iniciovali výzvu určenou odborové
organizaci zaměstnanců FSV UK ohledně transparentního zveřejnění její organizační
struktury a informací o její činnosti.
Pro rok 2020 čeká Legislativní komisi příprava či novelizace dvou důležitých
interních dokumentů fakulty. V souvislosti s „kauzou SBP, s. r. o.“ se komise bude
podílet na vzniku nových „pravidel pro komerční partnerství“ a definování parametrů
pro posuzování přijatelných partnerů z řad soukromých společností. Dále v rámci
realizace strategického záměru bude spolupracovat s vedením FSV na novelizaci
Pravidel pro organizaci studia na FSV UK.
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Petr Kobylka,
předseda Studijní komise AS FSV UK,
a Martin Štoll,
místopředseda Studijní komise AS FSV UK

STUDIJNÍ KOMISE
Studijní komise AS FSV UK je jedním ze tří stálých poradních orgánů Akademického
senátu fakulty a pracuje ve složení Petr Kobylka (předseda), prof. MgA. Martin Štoll,
Ph.D. (místopředseda) a členové Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, RNDr. Michal Červinka
Ph.D., Bc. Jakub Iran, Jan Křovák, Mgr. Veronika Macková, PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Členové komise byli schváleni na ustavujícím zasedání aktuálního Akademického
senátu FSV UK dne 5. února 2019.
Předmětem činnosti komise je veškerá studijní agenda týkající se bakalářského,
magisterského a doktorského studia – podoba výuky, studijní předpisy, přijímací
řízení, organizace studia, harmonogram akademického roku, stipendia a v neposlední
řadě i akreditace studijních programů. Studijní komise vydává stanoviska a usnesení,
která jsou podkladem pro schvalování návrhů a změn na plénu Akademického senátu
Fakulty sociálních věd v této oblasti.
Během roku 2019 se ukázalo, že ačkoliv členové představují značnou názorovou
diverzitu a reprezentují jednotlivá pracoviště FSV (Hollar, Jinonice, Opletalova ul.), tak
diskuse probíhající na zasedání Studijní komise je velmi věcná a korektní. Díky tomu
byl na každém zasedání projednán vždy celý předkládaný materiál a všechna potřebná
usnesení byla schválena. K hladkému průběhu těchto zasedání přispěla i nadstandardní
kooperativa ze strany vedení fakulty (zejm. proděkan pro studijní záležitosti doc. PhDr.
Ladislav Krištoufek, Ph.D. a proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík,
Ph.D.) a ze strany garantů a zpracovatelů prezentovaných akreditačních spisů.
Studijní komise se sešla v roce 2019 celkem pětkrát a díky zodpovědnému přístupu
všech členů komise vždy v usnášeníschopném stavu.
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Na únorovém zasedání komise došlo vyjma volby předsedy a místopředsedy
komise a nastínění fungování Studijní komise v tomto funkčním období AS FSV UK
také k prvotnímu řešení otázek spojených se stipendijním fondem a hodnocením
kurzů. Byla také zahájena diskuse o sladění jazykových požadavků v podmínkách
přijímacího řízení v anglických programech na FSV UK.
Na březnovém zasedání byl řešen harmonogram akademického roku 2019/2020,
pokračovalo jednání o stipendijním fondu a výsledkem bylo doporučení schválit
Opatření děkanky č. 20/2018 o výši stipendií a detailů pro žádosti o stipendia na
FSV UK. Bylo projednáno 5 akreditačních spisů (Strategická komunikace, Balkánská,
eurasijská a středoevropská studia, History and Area Studies, Media and Area Studies,
Social Sciences) a všechny byly doporučeny plénu AS FSV UK ke schválení. Bylo také
přijato usnesení ve věci sladění jazykových požadavků v podmínkách přijímacího
řízení v anglických programech na FSV UK: „Studijní komise považuje za důležité,
aby cizojazyčné programy na FSV měly jazykové vstupní požadavky v podmínkách
přijímacího řízení.“
Na červnovém zasedání Studijní komise doporučila AS FSV UK schválit všechny
podmínky přijímacího řízení pro rok 2020/2021 a prodiskutovala návrh Výroční zprávy
FSV UK za rok 2018.
V říjnu se Studijní komise sešla především kvůli akreditaci dalších šesti programů
(Mezinárodní vztahy/International Relations, Bezpečnostní studia/Master in Security
Studies, Bc. Ekonomie a finance, Mgr. Ekonomie a finance, Corporate Strategy and
Finance in Europe, Master in Finance and Data Analytics), které opět doporučila ke
schválení. Dalšími body byly podmínky přijímacího řízení do doktorského studia
v akademickém roce 2020/2021 a Strategický záměr UK, u kterého členové komise
konstatovali jeho obecnost a apelovali na zlepšení ve věci jednoho z bodů týkajícího
se ubytovacích podmínek (především, ale nejen) pro zahraniční studenty.
Listopadové zasedání Studijní komise se zabývalo podněty od členů akademické obce
především z řad studentek a studentů, studentských spolků a samospráv. Proběhla
také diskuse o výuce jazyků a komise v této věci přijala usnesení: „SK AS FSV UK vyzývá
garanty a koordinátory studijních oborů, které v rámci studijního plánu vyžadují jako
povinnost získání jazykových dovedností, aby do bloku povinných či povinně volitelných
předmětů zařadili odpovídající nabídku jazykových kurzů od základní až po pokročilou
úroveň, buď zajišťovaných CJP FSV UK nebo jinou součástí UK.“ Ve věci výuky jazyků
chce být Studijní komise i nadále aktivní a prosazovat i zařazení jazykových předmětů
základní úrovně. Dalším projednávaným tématem byla kvalita služeb kolejí a menz UK
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a deficit pracovníků kolejí a menz v komunikaci se zahraničními studenty. Proběhla
také diskuze o fungování a návratnosti dotazníků v rámci hodnocení kurzů, členové
apelovali na vedení institutů a garanty studijních programů, aby důsledně zohledňovali
hodnocení výuky v jednotlivých kurzech, zejména pak časté a dlouhodobě se opakující
slovní komentáře, a ocenili vedení těch institutů, které již tak činí. Komise požádala
vedení fakulty o sestavení taxativního výčtu možností, kdy je vyučující oprávněn
zamezit/zrušit studentovi zápis do předmětu. Došlo též k řešení otázek chybějících
údajů v sylabech předmětů, včasného zveřejňování rozvrhů a dodržování Pravidel pro
organizaci studia FSV UK a Studijního a zkušebního řádu UK. Posledními důležitými
body byly Strategický záměr FSV UK v roce 2020, rozpočet dodatečného příspěvku
od MŠMT a smlouva o pronájmu náhradních prostor za Jinonice, resp. s ní související
komfort studia v náhradních prostorách.
Výhledově v roce 2020 Studijní komisi čeká vyjádření se k posledním šesti akreditacím studijních programů v rámci této „třetí vlny“ a diskuse o novelizaci Pravidel
pro organizaci studia. Předpokládáme, že podobně jako v roce 2019 dostane komise
celou řadu podnětů k jednání od členek a členů akademické obce, neboť právě Studijní
komise je jednou z možných cest ke zlepšení kvality i podoby studia na naší fakultě.
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Martin Bláha,
předseda Komise pro rozvoj AS FSV UK

KOMISE PRO ROZVOJ
Ačkoliv patří Komise pro rozvoj mezi nepovinně zřizované orgány akademického
senátu, za bezmála čtyři roky své existence se její činnost velmi osvědčila a stala se
takřka neodmyslitelnou součástí fakultního senátu. V aktuálním volebním období
byla tato komise zřízena se čtyřmi hlavními úkoly – rozvoj elektronizace fakulty,
včetně elektronického hlasování, komunikace se studenty a studentskými spolky
a chystaný projekt Jinonice. Členy komise jsou Martin Bláha, Denisa Hejlová, Jakub
Iran, Filip Láb, Jiří Kukačka, Nick Ojo Omorodion a Ondřej Šveda.
Na ustavující schůzi v březnu si členové komise zvolili za předsedu Martina Bláhu
a místopředsedou se stal Nick Ojo Omorodion. Zároveň si upřesnili a zkonkretizovali
řešení úkolů, kterými byla komise pověřena akademickým senátem. Jednou z priorit se
stalo zavedení systému elektronických voleb, což komise prosadila i do Strategického
záměru FSV UK. Kromě toho členové komise navrhli i další možné body k řešení, jako
jsou problémy s weby fakulty a institutů či síť Eduroam.
Zmíněné agendě se věnovala dubnová schůzka, kam přijal pozvání tajemník fakulty
a zástupci fakultního IT oddělení. Na schůzi komise předala IT oddělení výsledky
průzkumu ohledně fungování Eduroamu v jednotlivých budovách a diskutovala
o možnostech zlepšení situace. Rovněž se probíral časový plán a technické možnosti
zavedení elektronického hlasování, elektronické cestovní výkazy, možnosti elektronizace
prostřednictvím SISu a fungování fakultního webu. V červnu se schůze Komise pro
rozvoj zúčastnili kromě tajemníka a vedoucího IT oddělení také proděkan pro rozvoj
a manažer jinonického projektu, kterým komise předala připomínky a požadavky
akademické obce k projektové dokumentaci projektu Jinonice. V druhé části schůze
se opět probíralo elektronické hlasování.
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Poslední schůze komise v roce 2019, listopadové, se kromě stálých členů komise
zúčastnil opět také tajemník fakulty a manažer projektu Jinonic. Druhý zmíněný
popsal Komisi pro rozvoj nejnovější vývoj ohledně přestavby jinonického projektu
a stěhování do dočasných prostor. Komise usnesením vyjádřila souhlas s pronájmem
náhradních prostor v ulici Pekařská. Tajemník fakulty zase přiblížil vývoj ve věci
zavedení elektronických voleb, o čemž členové komise diskutovali. Kromě toho komise
doporučila schválit Plán realizace strategického záměru FSV UK 2020 a dohodla se
na zkušebním stanovení pevných termínů zasedání.
Pro druhou polovinu funkčního období má komise v plánu nadále dohlížet a dle svých
možností spolupracovat na projektu dostavby jinonického areálu, včetně stěhování
do dočasných prostor v ulici Pekařská. Prioritou je pro komisi stále spuštění systému
pro elektronické hlasování pro volby do akademického senátu, které nás čekají letos
na podzim. V roce 2020 bychom také chtěli více zapojit studenty a studentské spolky
do jednání Komise pro rozvoj, čemuž by mělo napomoci chystané stanovení pevných
termínů schůzí komise a jejich lepší propagace. V neposlední řadě bychom rádi sesbírali
příklady dobré praxe z ostatních fakult a univerzit pro další pozitivní rozvoj fakulty.
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Veronika Macková,
předsedkyně Sociální komise AS FSV UK

SOCIÁLNÍ KOMISE
Sociální komise nepatří mezi povinně zřizované orgány AS FSV UK, přesto se členové
akademického senátu zasadili o její pokračování z let minulých. Posláním této komise
je utváření lepších podmínek pro členy akademické obce i technické pracovníky
Fakulty sociálních věd.
Na prvním zasedání nového Akademického senátu FSV UK (5. února 2019) byla
schválena sociální komise ve složení: Hana Kubátová, Veronika Macková, Petr Soukup
a předseda Odborové organizace působící na FSV Libor Stejskal. Ten však 5. listopadu
2019 po kauze SBP, s.r.o. zaslal k rukám předsedy AS FSV UK svou rezignaci. Později
se do činnosti komise zapojily i další dvě členky: Lucie Lemonová a Eva M. Hejzlarová
(není členkou AS FSV UK, nyní předsedkyně Odborové organizace FSV UK).
Úvodní setkání Sociální komise proběhlo 14. února 2019 v Jinonicích. Na tomto
zasedání byla předsedkyní zvolena Veronika Macková, členové komise si určili konkrétní
agendu pro akademický rok 2019/2020 a dále diskutovali nad dlouhodobými cíli.
Mezi dlouhodobé cíle patří například spolupráce s Komisí pro rozvoj AS FSV UK
na bezbariérovosti jinonického areálu (výtah ve stanici metra Jinonice, vodící lišty,
popisky učeben Braillovým písmem, dále pak odpočinkové zóny pro studenty nebo
přebalovací pulty), dále propagace FSV UK jako fakulty vhodné pro studium lidí se
speciálními potřebami (oslovování speciálních středních škol, propagace na sociálních
sítích a na webu FSV UK). Komise by chtěla rozšířit i benefit na udržení a zlepšení
duševního zdraví zaměstnanců FSV UK (možnost zařazení do Opatření děkanky č.
56/2018). Hana Kubátová začala pracovat na zřízení Nadačního fondu Fakulty sociálních
věd, který by mohl být určen především pro studenty se sociálním znevýhodněním
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nebo procházející těžkou životní situací. Tento dlouhodobý cíl je prozatím ve fázi
zjišťování potřebných informací od Přírodovědecké fakulty UK, kde podobný fond
funguje už několik let.
Členové komise pracují intenzivně na aktuálních tématech pro akademický rok
2019/2020. Dvě zástupkyně Sociální komise (Veronika Macková a Lucie Lemonová)
se účastnily setkání se studentskými spolky, které proběhlo 8. listopadu 2019 a kde
byla prezentována témata týkající se zlepšení studentského života na FSV UK. Dalším
bodem na prvním jednání Sociální komise byla i administrativní podpora u grantových
projektů (např. na IKSŽ nyní vznikla pracovní pozice s částečným úvazkem na podporu
grantových projektů).
Veronika Macková navrhla na únorovém zasedání možnou spolupráci doktorandů
na Fakultě sociálních věd (napříč instituty). S proděkanem pro doktorské studium doc.
Ing. Tomášem Cahlíkem, CSc. by mohl vzniknout spolek doktorandů a postdoktorandů,
jehož úkolem by bylo například setkávání doktorandů (postdoktorandů) nebo organizace
malé interní konference.
Druhé zasedání Sociální komise AS FSV UK se uskutečnilo 4. června 2019 na
Hollaru a kromě členů komise se této schůzky zúčastnili i další zaměstnanci
Fakulty sociálních věd (Bc. Hana Pokorná, DiS., vedoucí ekonomického oddělení,
Mgr. Dana Svobodová, vedoucí studijního oddělení, Mgr. Denisa Šmejkalová,
poradenství pro studenty se speciálními potřebami). Hlavním tématem tohoto
setkání bylo zřízení pozice psychologa pro studenty FSV UK. Z příspěvku z roku
2018 pro studenty se speciálními potřebami zbylo 147 000 Kč, které lze využít pro
financování psychologického poradenství pro studenty FSV. Studentům, kteří
nejsou evidováni jako SSP (studenti se speciálními potřebami), může následně
studijní oddělení nabízet možnost evidence. Sociální komise AS FSV UK nejprve
hledala řešení spolupráce s jinými fakultami, především s Filozofickou fakultou
UK, ale ukázalo se, že ani jejich vysoký počet psychologů (13) není dostatečný,
proto tuto službu mimo svou fakultu nenabízí. FF UK má nyní v nabídce pouze
sociálně-právní poradenství pro studenty UK, které nabízí i FSV UK. Sociální
komise AS FSV UK jednala ohledně problematiky spojené s absencí psychologa
také s kontaktními osobami pro studenty se speciálními potřebami na FSV UK
(Kateřina Vovsová a Denisa Šmejkalová), které přislíbily pomoc a spolupráci, jelikož
i na ně se studenti často obrací s žádostí o psychologickou pomoc, kterou jim zatím
nemůžeme poskytnout v takovém rozsahu, v jakém bychom si přáli. V plánu je
nyní další komunikace s Centrem Carolina, kde nabízí psychologické služby pro
studenty (i v anglickém jazyce).
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Poslední setkání v roce 2019 proběhlo 19. listopadu, kde komise pokračovala
v debatě ohledně psychologické pomoci pro studenty a zaměstnance. Lucie Lemonová
kontaktovala organizaci „Nevypusť duši“, která by mohla pro studenty pořádat semináře
a přednášky (jak zabránit psychickým problémům spojeným s náročným studiem).
Organizace zaslala Sociální komisi návrhy svých aktivit, které byly následně předány
vedení fakulty. Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. byla Sociální
komisi velmi nápomocna a aktivně se podílela na vzniku těchto školení. Plánovaný
je workshop pro zaměstnance a workshop pro studenty. Hana Kubátová navrhla
i „Den duševního zdraví“ (obdoba sportovního dne, ale zaměřená na duševní zdraví
pomocí přednášek, workshopů atd.).
Na senátorku Lucii Lemonovou se obrátili studenti s dobrovolnickým programem, na
němž by se rádi podíleli pod záštitou FSV UK, popř. některého ze studentských spolků.
Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. informovala o workshopu, který
chystá UK Point v letním semestru k dobrovolnickému zapojení studentek a studentů,
kde obdrží informace o tom, jak a kde mohou studenti pomáhat atd. (datum workshopu
bude zveřejněno na webových stránkách UK Pointu a v newsletteru FSV UK). V dalším
roce by měl vzniknout i předmět (s kredity) zabývající se dobrovolnictvím, který bude
pod záštitou UK Pointu.
V následujícím období bude Sociální komise i dále pomáhat při hledání řešení
psychologické pomoci pro studenty i zaměstnance FSV UK a zaměří se na své
dlouhodobé cíle, které si stanovila na prvním společném zasedání.
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Veronika Macková,
předsedkyně Komise pro vnější vztahy AS FSV UK

KOMISE PRO VNĚJŠÍ
VZTAHY AS FSV UK
Komise pro vnější vztahy AS FSV UK vznikla jako nový poradní orgán na Fakultě
sociálních věd až v roce 2019 na podnět předsedy AS FSV UK PhDr. Václava Moravce,
Ph.D., Ph.D. Hlavním cílem této komise je zvýšení informovanosti studentů a pracovníků
FSV UK o činnosti Akademického senátu FSV UK.
Dne 5. března 2019 schválil akademický senát vznik Komise pro vnější vztahy AS
FSV UK i členy této komise, která od prvního společného setkání (25. března 2019)
pracuje ve složení: Veronika Macková (předsedkyně), Václav Moravec, Denisa Hejlová,
Jan Křovák, Nick Ojo Omorodion, Martin Bláha.
Na první zasedání Komise pro vnější vztahy AS FSV UK (25. března 2019) si
členové komise stanovili krátkodobé a dlouhodobé cíle. Mezi ty krátkodobé patří
například zdokonalování webových stránek AS FSV UK nebo pravidelná setkání
akademické obce a AS FSV UK. Své závazky začala komise plnit už během prvního
měsíce fungování nového Akademického senátu FSV UK, kdy došlo k rozšíření
webových stránek, o které se zasloužil především předseda AS FSV UK (Václav
Moravec) a tajemnice AS FSV UK (Kateřina Vovsová). Zprovozněny byly také webové
stránky v anglickém jazyce a aktivně začal komunikovat akademický senát i na
sociálních sítích (Facebook, Instagram).
Úvodní setkání akademické obce a zástupců AS FSV UK proběhlo 7. května 2019
v kavárně Na Hollaru pod názvem „PIVO SE SENÁTORY“, které bylo promováno na
sociálních sítích a prostřednictvím studentských spolků (tohoto setkání se zúčastnilo
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několik studentek a studentů FSV UK).
Na druhém zasedání Komise pro vnější vztahy AS FSV UK předložil Václav Moravec
návrh na založení tradice výročních zpráv AS FSV UK, který byl jednomyslně přijat
(výroční zprávy budou publikovány vždy jednou ročně na přelomu ledna a února).
Mezi dlouhodobé cíle Komise pro vnější vztahy AS FSV UK patří například sepsání
základních principů komunikační strategie AS FSV UK, příprava harmonogramu diskusí
členů AS FSV UK a akademické obce k zásadním tématům rozvoje Fakulty sociálních
věd (jako je např. projekt Jinonice, elektronizace fakulty a další aktuální témata).
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Příloha č. 1
USNESENÍ AS FSV UK V ROCE 2019
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 2. 2019 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 5. 2. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 8. 1. 2019.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsedy, místopředsedy
a předsednictva AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka, Martin Štoll.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsednictva AS FSV UK ve
složení Hana Kubátová, Jiří Kukačka, Martin Štoll.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK zvolil Václava Moravce předsedou AS FSV UK, Ondřeje
Švedu místopředsedou AS FSV UK a Jaromíra Soukupa a Šimona Appelta členy
předsednictva AS FSV UK.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje své poradní orgány v počtu 5, krom stálých
komisí Ekonomické, Legislativní a Studijní, rovněž Komisi pro rozvoj a Sociální komisi.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje Legislativní komisi ve složení Jakub Iran, Petr
Kobylka, Jiří Kukačka, Martin Štoll, Ondřej Šveda, Vilém Novotný.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje Ekonomickou komisi ve složení Emil Aslan, Jan
Hornát, Hana Kubátová, Petr Soukup, Ondřej Šveda, Kateřina Turková, Vilém Novotný,
Mirka Kortusová, Monika Hollmannová.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Studijní komisi ve složení Šimon Appelt, Martin
Bláha, Jakub Iran, Petr Kobylka, Veronika Macková, Jaromír Soukup, Martin Štoll,
Michal Červinka.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Komisi pro rozvoj ve složení Martin Bláha,
Denisa Hejlová, Jakub Iran, Filip Láb, Jiří Kukačka, Nick Ojo Omorodion, Ondřej Šveda.
Náplní činnosti komise bude rozvoj FSV UK se zaměřením na elektronizaci a oběh
dokumentů, elektronické volby, komunikace se studenty a studentským spolky
a projekt Jinonice.
• Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje Sociální komisi ve složení Hana Kubátová, Veronika
Macková, Petr Soukup, Libor Stejskal. Náplní činnosti komise bude zlepšení sociálních
podmínek zaměstnanců a studentů a podpora studentů se speciálními potřebami.
• Usnesení č. 12: AS FSV UK stanovuje termíny zasedání AS FSV UK v letním semestru
ak. roku 2018/2019 na 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června 2019 vždy od 15:00
v místnosti H212.
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• Usnesení č. 13: AS FSV UK vzal informaci ohledně interní dohody s FF UK na vědomí.
• Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorského
programu Ekonomie a ekonometrie (CERGE).
• Usnesení č. 15: AS FSV UK respektuje kontinuitu a rozhodnutí předchozího AS FSV
UK týkající se „Principů rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK“, žádá senátora
Petra Soukupa, aby poskytl prezentované materiály, které budou postoupeny
k projednání Ekonomické komisi.
• Usnesení č. 16: AS FSV UK ukládá nově ustavené Legislativní komisi AS FSV UK,
aby se bez zbytečného odkladu seznámila s aktuální pracovní verzí Jednacího řádu
AS FSV UK v procesu novelizace, navázala na probíhající komunikaci s Legislativní
komisí AS UK a pro následující zasedání AS FSV UK připravila návrh dalšího postupu.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 3. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 5. 3. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 5. 2. 2019.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky
studenty na FSV UK.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí rozhodnutí o čerpání tzv. „studentských
peněz“ ze dne 27. února 2019.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje novými členkami Sociální komise Lucii Lemonovou
(ISS) a Evu M. Hejzlarovou (ISS).
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje novým členem Studijní komise Jana Křováka (IKSŽ).
• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace o průběhu a dalším postupu
vzniku Jednacího řádu AS FSV UK.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje, že všechny podklady pro zasedání AS FSV UK
(s výjimkou těch, u nichž by mohlo dojít k porušení zákonů či obchodních smluv) budou
spolu s programem zveřejňovány na webových stránkách senátu 5 pracovních dní
před zasedáním senátu, aby k nim měli přístup všichni členové akademické obce.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje vznik Komise pro vnější vztahy AS FSV UK. Úkolem
nového poradního orgánu je stanovení celkové komunikační strategie AS FSV UK
(web, sociální sítě, média), podnícení zájmu akademické obce o činnost AS FSV UK.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Komisi pro vnější vztahy AS FSV UK ve složení
Denisa Hejlová, Veronika Macková, Martin Bláha, Nick Ojo Omorodion, Jan Křovák,
Václav Moravec.
• Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje Komisi pro rozvoj navržené zadání agendy
elektronických voleb do AS FSV UK.
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Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 4. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 2. 4. 2019.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 5. 3. 2019.
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje Plán realizace strategického záměru v roce 2019.
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje předložený návrh Jednacího řádu AS FSV UK.
Usnesení č. 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího
magisterského studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia
v distanční formě.
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského
studijního programu History and Area Studies po zapracování připomínek senátorů
(viz zápis ze zasedání senátu).
Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího
magisterského studijního programu Media and Area Studies.
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského
studijního programu Social Sciences.
Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího
magisterského studijního programu Strategická komunikace.
Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Harmonogram akademického roku 2019/2020
s následujícími změnami: na str. 2 sekce Státní zkoušky – zimní termíny – doktorské
studium: „13. 1. 2020“ nahrazeno „25. 11. 2019“ a na str. 3 sekce Státní zkoušky – letní
termíny – doktorské studium: „29. 5. 2020“ nahrazeno „5. 6. 2020“.
Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje Změnu OD č. 20/2018 v navrženém znění.
Usnesení č. 12: AS FSV UK doporučuje plán tvorby a čerpání Stipendijního fondu pro
rok 2019 v předložené podobě zapracovat do rozpočtu FSV UK pro rok 2019.
Usnesení č. 13: Akademický senát FSV UK schvaluje změnu členů Disciplinární komise.
Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje novými členkami/členy Ekonomické komise AS
FSV UK Davida Emlera (IMS), Denisu Hejlovou (IKSŽ), Jakuba Končelíka (IKSŽ), Gabrielu
Špetovou (IMS) a Lukáše Váchu (IES).

Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 7. 5. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 7. 5. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 2. 4. 2019.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavření příkazní smlouvy o výkonu
činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice.
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• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2019.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK pověřuje předsedu AS FSV UK, aby se obrátil na vedení
AS UK a vedení UK se žádostí o vysvětlení (ne)souladu přerozdělování prostředků
při tvorbě rozpočtů s principy dlouhodobého záměru UK (např. větší zohlednění
parametrů internacionalizace).
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 4. 6. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 4. 6. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 7. 5. 2019.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemníka/tajemnice
AS FSV UK ve složení Martin Štoll, Ondřej Šveda, Martin Bláha.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Vovsové
tajemnicí AS FSV UK.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy FSV UK za rok 2018.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium
v akademickém roce 2020/2021.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace předsedy AS FSV UK o iniciativě
vedoucí k prosazení Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK, jež by lépe
zohledňovaly Dlouhodobý záměr UK 2016–2020. AS FSV UK žádá zástupce FSV UK
v Akademickém senátu UK, aby se zasadili o prosazení takových změn v Principech
rozdělování příspěvků a dotací na UK, které budou upřednostňovat výkonovou část
(např. internacionalizaci a vědeckou excelenci) na úkor příspěvku ve fixní části.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK stanovuje termíny zasedání AS FSV UK v zimním semestru
akademického roku 2019/2020 na 1. října, 5. listopadu, 3. prosince 2019, 7. ledna a 4.
února 2020 vždy od 15:00 hodin v místnosti H212.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje podporu hnutí univerzity za klima jakožto projevu
občanské angažovanosti členů akademické obce v důležitém tématu ochrany klimatu.
Usnesení z jednání a hlasování AS FSV UK per rollam
Datum: 25. 7. – 9. 8. 2019
• Usnesení č. 1: AS FSV UK jednomyslně schválil úpravu podmínek přijímacího řízení
pro studium v akademickém roce 2020/2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schválil zápis ze zasedání ze dne 4. června 2019.
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Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 1. 10. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 1. 10. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje „Zápis o jednání a hlasování AS FSV UK per rollam,
konané ve dnech 25. 7. – 9. 8. 2019“.
Usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK
Datum: 14. 10. 2019 od 14:30
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program svého mimořádného zasedání konaného
14. 10. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK nesouhlasí s uzavřením rámcové smlouvy mezi Univerzitou
Karlovou a společností Home Credit International, jejíž text může implikovat
omezování akademických svobod v čele se svobodou bádání. Uzavření smlouvy
poškodilo pověst a prestiž Univerzity Karlovy.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK žádá rektora UK o reflexi chyb v jednání a v komunikaci
v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy se společností Home Credit
International.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby při přijímání darů od
soukromých subjektů bralo v potaz jejich morální integritu – a to s ohledem na míru
jejich společenské odpovědnosti.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby stanovilo jasná
a transparentní pravidla výběru komerčních subjektů, s nimiž jsou uzavírány
smlouvy o partnerství či poskytnutí darů – včetně výše finančních částek, jež
by měly být adekvátní významu a prestiži UK.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá zástupce FSV UK v AS UK, aby podnikli na nejbližším
zasedání AS UK kroky vedoucí k neopakování podobných situací jako té se společností
Home Credit International. AS FSV UK současně žádá zástupce FSV UK v AS UK, aby
s usneseními č. 2, 3, 4 a 5 seznámili AS UK.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informaci vedení FSV UK o celém
případu ve vztahu k FSV UK. AS FSV UK žádá jednotlivé instituty fakulty, aby
při přijímání darů od soukromých subjektů braly v potaz jejich morální integritu – a to s ohledem na míru jejich společenské odpovědnosti. Přijímání darů
a finanční podpory nesmí v žádném případě ohrožovat akademické svobody či
vytvářet prostor, který k ohrožování akademických svobod může vést. AS FSV
UK podporuje snahy předsedy AS FSV UK přijmout interní pravidla fakulty pro
výběr spolupracujících komerčních subjektů, jež zabrání podobným excesům,
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jakým bylo uzavření rámcové smlouvy mezi UK a společností Home Credit.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK žádá vedení fakulty, aby prověřilo smlouvy a partnerství
jednotlivých pracovišť FSV UK se soukromými subjekty a výsledky předložilo k tomu
příslušným komisím v čele s Ekonomickou komisí AS FSV UK. Výsledky auditu se
stanou podkladem pro diskusi k případnému vypovězení problematických smluv
a přijetí interních pravidel FSV UK (viz Usnesení č. 7).
• Usnesení č. 9: AS FSV UK považuje aktivity Střediska bezpečnostní politiky konané
pod záštitou velvyslanectví Čínské lidové republiky za problematické z důvodu
nízké transparentnosti, možného ohrožení akademických svobod a etického kodexu
Univerzity Karlovy.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK žádá vedení FSV UK o předložení seznamu konkrétních
aktivit Rady Česko-čínského centra UK od jeho vzniku, včetně zdrojů jejich financování.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 11. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený návrh programu zasedání 5. 11. 2019.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 1. 10. 2019.
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání 14. 10. 2019.
Usnesení č. 4: AS FSV UK, ve shodě s vedením fakulty, považuje aktivity SBP, s. r. o.
a všech zaměstnanců SBP IPS FSV UK, kteří se na nich podíleli, za eticky neakceptovatelné a poškozující dobré jméno Fakulty sociálních věd UK.
Usnesení č. 5: AS FSV UK podporuje požadavek vedení fakulty o provedení forenzního
auditu účetnictví SBP, s. r. o., a to na náklady této společnosti a dle parametrů FSV
UK. Pokud by SBP, s. r. o. tomuto nevyhověla, žádá AS FSV UK vedení fakulty o podání
trestního oznámení pro podezření z podvodu.
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá děkanku FSV UK ke zvážení vhodné reorganizace
Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK v rámci daného institutu.
Usnesení č. 7: AS FSV UK se pozastavuje nad netransparentností činnosti odborové
organizace zaměstnanců FSV UK (Základní organizace VOS č. 1124) a vyzývá ji ke
změně jejího zástupce v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní
zveřejnění její organizační struktury a informací o její činnosti.
Usnesení č. 8: AS FSV UK bere na vědomí rezignaci PhDr. Libora Stejskala, Ph.D.
na členství v Sociální komisi AS FSV UK – a to v návaznosti na rezignaci z funkce
předsedy a z členství ve výboru ZO VOS 1124.
Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu ve věci odvolání členky
z poradních orgánů (komisí) ve složení Martin Bláha, Nick Ojo Omorodion, Martin Štoll.
Usnesení č. 10: AS FSV UK odvolává Ing. Mirku Kortusovou z Ekonomické komise AS FSV UK.
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• Usnesení č. 11: AS FSV UK bere na vědomí podklady o aktivitách Česko-čínského
centra UK. AS FSV UK vyzývá vedení Univerzity Karlovy k objasnění finančních nebo
jiných propojení mezi SBP, s. r. o. a Česko-čínským centrem UK.
• Usnesení č. 12: AS FSV UK v souladu se svými předchozími usneseními doporučuje
vedení fakulty pracovat na sestavení základních pravidel pro komerční partnerství
a vydefinování parametrů přijatelných partnerů z řad soukromých společností pro
instituty a centra FSV UK, potažmo pro celou fakultu.
• Usnesení č. 13: AS FSV UK neshledává v postupu děkanky FSV UK v případu dr.
Václava Štětky pochybení.
• Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu ve věci vyjádření se
k záměru děkanky jmenovat proděkana FSV UK ve složení Martin Bláha, Martin
Štoll a Jakub Iran.
• Usnesení č. 15: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro doktorské studium a další formy vzdělávání FSV UK doc. Ing.
Tomáše Cahlíka, CSc.
• Usnesení č. 16: AS FSV UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského
studia v akademickém roce 2020/2021.
• Usnesení č. 17: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Bezpečnostní studia / Master in International
Security Studies.
• Usnesení č. 18: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Corporate Strategy and Finance in Europe.
• Usnesení č. 19: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace bakalářského
studijního programu Ekonomie a finance / Bachelor in Economics and Finance.
• Usnesení č. 20: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace
navazujícího magisterského studijního programu Ekonomie a finance / Master in
Economics and Finance.
• Usnesení č. 21: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Master in Finance and Data Analytics.
• Usnesení č. 22: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Mezinárodní vztahy / International Relations.
• Usnesení č. 23: AS FSV UK souhlasí s odvoláním doc. Jadwigy Šanderové, CSc. (ISS)
z Disciplinární komise FSV UK.
• Usnesení č. 24: AS FSV UK souhlasí s odvoláním Mgr. Tomáše Samce (ISS) z Disciplinární
komise FSV UK.
• Usnesení č. 25: AS FSV UK souhlasí se jmenováním PhDr. Viléma Novotného, Ph.D.
(ISS) členem Disciplinární komise FSV UK.
• Usnesení č. 26: AS FSV UK souhlasí se jmenováním Bc. Arnošta Mertlíka (ISS) členem
Disciplinární komise FSV UK.
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• Usnesení č. 27: AS FSV UK bere na vědomí rozhodnutí o čerpání tzv. „studentských
peněz“ ze dne 4. listopadu 2019.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 3. 12. 2019 od 15:00
Místo: Hollar, č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 3. 12. 2019.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 5. 11. 2019.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK žádá vedení fakulty o poskytnutí informací o výsledcích
auditu společnosti MC&A, s. r. o., dříve SBP, s. r. o., pro zasedání AS FSV UK konané
13. ledna 2020.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje znění Plánu realizace strategického záměru
FSV UK v roce 2020.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje změnu rozpočtu FSV UK na rok 2019.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK souhlasí s uzavřením smluv o nájmu prostor v objektech
Pekařská 10 a 16, Praha 5, jimiž budou zajištěny náhradní prostory pro součásti FSV
UK umístěné v Areálu UK Jinonice během rekonstrukce a dostavby areálu.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace o rekonstrukci a dostavbě
Areálu UK Jinonice.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK již nadále nepodporuje hnutí univerzity za klima (viz Usnesení
č. 9 AS FSV UK ze dne 4. června 2019). AS FSV UK považuje jednání členek a členů
hnutí ze dnů 13. až 18. listopadu 2019 za krajně nevhodné.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK mění termín zasedání AS FSV UK ze 7. ledna 2020 na 13.
ledna 2020 od 15:00 hodin v místnosti H212.
• Usnesení č. 11: AS FSV UK žádá Komisi pro rozvoj AS FSV UK, aby nejpozději do 6.
ledna 2020 předložila materiál k problematice elektronických voleb, možných řešení
a časovému plánu.
• Usnesení č. 12: AS FSV UK odsuzuje represe vůči studentům a pedagogům hongkongských univerzit.
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Vážený pan
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
místopředseda výboru ZO VOS č. 1124
Základní organizace VOS č. 1124 při FSV UK
Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6
110 01 PRAHA 1
V Praze 7. listopadu 2019
Č. j.: UKFSV/313361/2019
Vážený pane místopředsedo,
dovolte mi, abych Vás seznámil s usnesením Akademického senátu FSV UK č. 7, jež bylo
jednomyslně přijato na zasedání AS FSV UK dne 5. listopadu 2019, a to v souvislosti
s kauzou SBP IPS FSV UK a SBP, s.r.o., jež má devastující účinky na dobré jméno FSV
UK, a která se týká vedení Vaší odborové organizace. „AS FSV UK se pozastavuje nad
netransparentností činnosti odborové organizace FSV UK (Základní organizace VOS č.
1124), vyzývá odborovou organizaci zaměstnanců FSV UK ke změně jejího zástupce
v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní zveřejnění její
organizační struktury a informací o její činnosti,“ stojí v předmětném usnesení AS FSV
UK.
V rozpravě, která předcházela citovanému usnesení, se členky a členové AS FSV UK
pozastavovali nad tím, že k poslední aktualizaci složení výboru ZO VOS na webových
stránkách fakulty došlo v červnu 2014. Když jsem se včera dotázal dnes již bývalého
předsedy výboru ZO VOS č. 1124 PhDr. Libora Stejskala, Ph.D., koho mám s usnesením
AS FSV UK seznámit, když je složení výboru odborů utajováno před zaměstnanci FSV
UK a akademickou obcí, dostalo se mi následující odpovědi: „Snad to pochopíte, ale
musím se ohradit vůči Vámi použitému výrazu "utajené složení výboru". V žádném
případě nemáme potřebu cokoli utajovat - tedy kromě seznamu členů odborové
organizace, ale to je naprosto legální a legitimní praxe. Proto ani zápisy nemohou být
vyvěšeny, neboť v nich je uveden seznam členů a přítomných členů na schůzích.
Informace o složení výboru (a další aktuální informace) se na web nedostala z toho
důvodu, že jsme od okamžiku přechodu na nový web nedokázali vyšetřit dostatek času na
oslovení IT podpory, vysvětlení požadavku, poté výrobu nového obsahu pro web ZO, a
nakonec kontrolu toho, zda se to podaří dotáhnout. V zápisech vidím, že jsme si tento úkol
opakovaně ukládali několik posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při
regulérním pracovním vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela
dobrovolnický „koníček“, jakým odborová organizace je.“
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Ohradil jsem se proti ohrazení se PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. i těmito slovy: „V
návaznosti na Váš email nechápu, proč se ohrazujete proti použitému výrazu ´utajené
složení výboru´, když jde o přiléhavé sousloví vystihující míru transparentnosti fungování
vedení odborové organizace FSV UK ve vztahu ke všem zaměstnancům fakulty (když si
již činí morální právo je zastupovat a hovořit jejich jménem). Jak jinak si vysvětlit
skutečnost, že k poslední aktualizaci veřejně dostupných informací o organizační struktuře
vedení ZO VOS UK FSV došlo na konci června roku 2014? Předpokládám, že následující
část Vašeho emailu: ´V zápisech vidím, že jsme si tento úkol opakovaně ukládali několik
posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při regulérním pracovním
vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela dobrovolnický „koníček“, jakým
odborová organizace je“, je míněna jako pokus o vtip. Aktualizovat veřejně dostupné
informace a kontakty na webových stránkách odborů FSV UK je na hodiny? Pokud by
členky a členové AS FSV UK vyšli z logiky Vaší úvahy o ´nesnadném hledání času na
zcela dobrovolnický 'koníček´, kterým je práce v AS FSV UK též, pak bychom zasedali
tak možná jednou do roka, nikoliv jednou či dokonce dvakrát za měsíc (o schůzích
předsednictva AS FSV UK ani nemluvě). Přijde mi však krajně nedůstojné přetahovat se o
náročnost ´dobrovolnických koníčků´ na FSV UK.“

Vážený pane místopředsedo,
vedení ZO VOS č. 1124 může pochopitelně namítat, že AS FSV UK nemá ve vztahu
k odborům co přijímat žádná usnesení, ale s ohledem na to, že většina členů výboru byla
zároveň jednateli SBP, s.r.o., která – soudě podle dosavadního šetření – parazitovala na
dobrém jméně FSV UK, je taková námitka přinejmenším nepatřičná. Navíc citovaná
korespondence s Vaším bývalým předsedou by měla vést k zamyšlení, zda chování vedení
ZO VOS č. 1124, nepoškozuje dobré jméno odborového hnutí v ČR, které je tak potřebné
k ochraně práv zaměstnanců, nikoliv velkopanského chování některých odborářek
a odborářů.

S pozdravem

Václav Moravec
předseda AS FSV UK
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Vážená paní
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
místopředsedkyně výboru ZO VOS č. 1124
Základní organizace VOS č. 1124 při FSV UK
Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6
110 01 PRAHA 1

V Praze 7. listopadu 2019
Č. j.: UKFSV/313362/2019
Vážená paní místopředsedkyně,
dovolte mi, abych Vás seznámil s usnesením Akademického senátu FSV UK č. 7, jež bylo
jednomyslně přijato na zasedání AS FSV UK dne 5. listopadu 2019, a to v souvislosti
s kauzou SBP IPS FSV UK a SBP, s.r.o., jež má devastující účinky na dobré jméno FSV
UK, a která se týká vedení Vaší odborové organizace. „AS FSV UK se pozastavuje nad
netransparentností činnosti odborové organizace FSV UK (Základní organizace VOS č.
1124), vyzývá odborovou organizaci zaměstnanců FSV UK ke změně jejího zástupce
v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní zveřejnění její
organizační struktury a informací o její činnosti,“ stojí v předmětném usnesení AS FSV
UK.
V rozpravě, která předcházela citovanému usnesení, se členky a členové AS FSV UK
pozastavovali nad tím, že k poslední aktualizaci složení výboru ZO VOS na webových
stránkách fakulty došlo v červnu 2014. Když jsem se včera dotázal dnes již bývalého
předsedy výboru ZO VOS č. 1124 PhDr. Libora Stejskala, Ph.D., koho mám s usnesením
AS FSV UK seznámit, když je složení výboru odborů utajováno před zaměstnanci FSV
UK a akademickou obcí, dostalo se mi následující odpovědi: „Snad to pochopíte, ale
musím se ohradit vůči Vámi použitému výrazu "utajené složení výboru". V žádném
případě nemáme potřebu cokoli utajovat - tedy kromě seznamu členů odborové
organizace, ale to je naprosto legální a legitimní praxe. Proto ani zápisy nemohou být
vyvěšeny, neboť v nich je uveden seznam členů a přítomných členů na schůzích.
Informace o složení výboru (a další aktuální informace) se na web nedostala z toho
důvodu, že jsme od okamžiku přechodu na nový web nedokázali vyšetřit dostatek času na
oslovení IT podpory, vysvětlení požadavku, poté výrobu nového obsahu pro web ZO, a
nakonec kontrolu toho, zda se to podaří dotáhnout. V zápisech vidím, že jsme si tento úkol
opakovaně ukládali několik posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při
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regulérním pracovním vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela
dobrovolnický "koníček", jakým odborová organizace je.“
Ohradil jsem se proti ohrazení se PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. i těmito slovy: „V
návaznosti na Váš email nechápu, proč se ohrazujete proti použitému výrazu ´utajené
složení výboru´, když jde o přiléhavé sousloví vystihující míru transparentnosti fungování
vedení odborové organizace FSV UK ve vztahu ke všem zaměstnancům fakulty (když si
již činí morální právo je zastupovat a hovořit jejich jménem). Jak jinak si vysvětlit
skutečnost, že k poslední aktualizaci veřejně dostupných informací o organizační struktuře
vedení ZO VOS UK FSV došlo na konci června roku 2014? Předpokládám, že následující
část Vašeho emailu: ´V zápisech vidím, že jsme si tento úkol opakovaně ukládali několik
posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při regulérním pracovním
vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela dobrovolnický „koníček“, jakým
odborová organizace je“, je míněna jako pokus o vtip. Aktualizovat veřejně dostupné
informace a kontakty na webových stránkách odborů FSV UK je na hodiny? Pokud by
členky a členové AS FSV UK vyšli z logiky Vaší úvahy o ´nesnadném hledání času na
zcela dobrovolnický 'koníček´, kterým je práce v AS FSV UK též, pak bychom zasedali
tak možná jednou do roka, nikoliv jednou či dokonce dvakrát za měsíc (o schůzích
předsednictva AS FSV UK ani nemluvě). Přijde mi však krajně nedůstojné přetahovat se o
náročnost ´dobrovolnických koníčků´ na FSV UK.“

Vážená paní místopředsedkyně,
vedení ZO VOS č. 1124 může pochopitelně namítat, že AS FSV UK nemá ve vztahu
k odborům co přijímat žádná usnesení, ale s ohledem na to, že většina členů výboru byla
zároveň jednateli SBP, s.r.o., která – soudě podle dosavadního šetření – parazitovala na
dobrém jméně FSV UK, je taková námitka přinejmenším nepatřičná. Navíc citovaná
korespondence s Vaším bývalým předsedou by měla vést k zamyšlení, zda chování vedení
ZO VOS č. 1124, nepoškozuje dobré jméno odborového hnutí v ČR, které je tak potřebné
k ochraně práv zaměstnanců, nikoliv velkopanského chování některých odborářek
a odborářů.
S pozdravem

Václav Moravec
předseda AS FSV UK
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
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Vážený pan
Mgr. Petr BAIERL
předseda výboru VOS
Vysokoškolský odborový svaz
ZČU Plzeň
Univerzitní 22
306 14 PLZEŇ

V Praze 7. listopadu 2019
Č. j.: UKFSV/314743/2019
Vážený pane předsedo,

předně se omlouvám, že Vás připravuji o drahocenný čas následující korespondencí.
Dovoluji si Vás oslovit z pozice předsedy Akademického senátu FSV UK (dále jen AS FSV
UK), resp. rád bych předešel případným nedorozuměním, že by akademická samospráva
FSV UK měla zájem prolamovat nezávislost odborové organizace a zpochybňovat význam
odborů při zajišťování lepších pracovních podmínek zaměstnanců fakulty. Naopak, cílem
AS FSV UK jako celku je nejen posilovat kontrolní mechanismy na akademické půdě, ale
též chránit a posilovat akademické svobody a nezávislost. V uplynulých týdnech
a měsících, jak jste zajisté zaznamenal v médiích, čelí Univerzita Karlova i naše fakulta, jež
je její nedílnou součástí, událostem, kdy mohlo dojít k ohrožení základních akademických
svobod a dobrého jména UK i FSV UK. Náš akademický senát, který se ujal funkčního
období na počátku roku, se snaží v rámci svých pravomocí dostát slibům, že mu jde
o obranu základních principů a hodnot univerzitního prostředí. Toliko na úvod.

V úterý 5. listopadu 2019 přijal AS FSV UK na svém řádném zasedání (na základě
podnětu členů legislativní komise) následující usnesení: „AS FSV UK se pozastavuje nad
netransparentností činnosti odborové organizace FSV UK (Základní organizace VOS
č. 1124), vyzývá odborovou organizaci zaměstnanců FSV UK ke změně jejího zástupce
v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK a požaduje transparentní zveřejnění její organizační
struktury a informací o její činnosti.“ Citovaný text je reakcí na situaci, kdy si v roce 2015
založili někteří zaměstnanci fakulty, soukromou firmu, která se jmenuje stejně jako
oficiální instituce univerzity – Středisko bezpečnostní politiky s. r. o. A podle zjištění
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Aktuálně.cz tato firma jen za poslední dva roky poslala k proplacení faktury za více než
1,2 milionu korun čínské ambasádě, a to za pořádání výroční česko-čínské konference.
Vyjevilo se též, že jednatelé předmětné firmy tvořili většinu vedení Základní organizace
VOS č. 1124.

V rozpravě, která předcházela citovanému usnesení, se členky a členové AS FSV UK
pozastavovali nad tím, že k poslední aktualizaci složení výboru ZO VOS na webových
stránkách fakulty došlo v červnu 2014. Když jsem se včera dotázal dnes již bývalého
předsedy výboru ZO VOS č. 1124 PhDr. Libora Stejskala, Ph.D., koho mám s usnesením AS
FSV UK seznámit, když je složení výboru odborů utajováno před zaměstnanci FSV UK
a akademickou obcí, dostalo se mi následující odpovědi: „Snad to pochopíte, ale musím
se ohradit vůči Vámi použitému výrazu "utajené složení výboru". V žádném případě
nemáme potřebu cokoli utajovat - tedy kromě seznamu členů odborové organizace, ale
to je naprosto legální a legitimní praxe. Proto ani zápisy nemohou být vyvěšeny, neboť
v nich je uveden seznam členů a přítomných členů na schůzích. Informace o složení
výboru (a další aktuální informace) se na web nedostala z toho důvodu, že jsme od
okamžiku přechodu na nový web nedokázali vyšetřit dostatek času na oslovení IT
podpory, vysvětlení požadavku, poté výrobu nového obsahu pro web ZO, a nakonec
kontrolu toho, zda se to podaří dotáhnout. V zápisech vidím, že jsme si tento úkol
opakovaně ukládali několik posledních let - ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při
regulérním pracovním vytížení není úplně snadné najít další hodiny na zcela
dobrovolnický "koníček", jakým odborová organizace je.“

Ohradil jsem se proti ohrazení se PhDr. Libora Stejskala, Ph.D. i těmito slovy:
„V návaznosti na Váš email nechápu, proč se ohrazujete proti použitému výrazu ´utajené
složení výboru´, když jde o přiléhavé sousloví vystihující míru transparentnosti fungování
vedení odborové organizace FSV UK ve vztahu ke všem zaměstnancům fakulty (když si již
činí morální právo je zastupovat a hovořit jejich jménem). Jak jinak si vysvětlit skutečnost,
že k poslední aktualizaci veřejně dostupných informací o organizační struktuře vedení ZO
VOS UK FSV došlo na konci června roku 2014? Předpokládám, že následující část Vašeho
emailu: „V zápisech vidím, že jsme si tento úkol opakovaně ukládali několik posledních let
- ovšem každému by mohlo být zřejmé, že při regulérním pracovním vytížení není úplně
snadné najít další hodiny na zcela dobrovolnický ´koníček´, jakým odborová organizace
je,“ je míněna jako pokus o vtip. Aktualizovat veřejně dostupné informace a kontakty na
webových stránkách odborů FSV UK je na hodiny? Pokud by členky a členové AS FSV UK
vyšli z logiky Vaší úvahy o ´nesnadném hledání času na zcela dobrovolnický 'koníček´,
kterým je práce v AS FSV UK též, pak bychom zasedali tak možná jednou do roka, nikoliv
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jednou či dokonce dvakrát za měsíc (o schůzích předsednictva AS FSV UK ani nemluvě).
Přijde mi však krajně nedůstojné přetahovat se o náročnost ´dobrovolnických koníčků´ na
FSV UK.“

Vážený pane předsedo,
vedení ZO VOS č. 1124 může pochopitelně namítat, že AS FSV UK nemá ve vztahu
k odborům co přijímat žádná usnesení, ale s ohledem na to, že většina členů výboru byla
zároveň jednateli SBP, s.r.o., která – soudě podle dosavadního šetření – parazitovala na
dobrém jméně FSV UK, je taková námitka přinejmenším nepatřičná. Navíc citovaná
korespondence s bývalým předsedou by měla vést k zamyšlení, zda chování vedení ZO
VOS č. 1124, nepoškozuje dobré jméno odborového hnutí v ČR, které je tak potřebné
k ochraně práv zaměstnanců, nikoliv velkopanského chování některých odborářek
a odborářů. Ba co víc, zaměstnanci FSV UK dodnes nevědí, zda na funkci ve vedení ZO
VOS č. 1124 rezignoval jen jeden z jednatelů SBP, s.r.o. – dosavadní předseda ZO PhDr.
Libor Stejskal, Ph.D. – nebo i další odboráři a odborářky, kteří namísto hájení zájmů
zaměstnanců rozvíjeli podnikatelskou činnost na úkor FSV UK a hájili jen své vlastní
zájmy. V každém případě už jen sama neschopnost současného vedení ZO VOS č. 1124
naplňovat svá vlastní usnesení, která by zpřístupnila zaměstnancům kontakty na vedení,
nemluvě o programové náplni hájení práv zaměstnanců FSV UK, je na pováženou
a zbytečně poškozuje odborové hnutí.

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za čas, který jste věnoval tomuto dopisu, a věřím, že po výše popsaných
faktech pochopíte, proč AS FSV UK přijal na svém posledním zasedání usnesení vůči ZO
VOS č. 1124, když ona sama nebyla schopna reflektovat vážnost nastalé situace
uplynulých dní.

S pozdravem

Václav Moravec
předseda AS FSV UK
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Vážený pan
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
116 36 PRAHA 1

V Praze 11. listopadu 2019
Č. j.: UKFSV/314914/2019
Vaše Magnificence,
pane rektore,
dovolte, abych Vás seznámil s aktuálním usnesením Akademického senátu Fakulty sociálních
věd UK (dále jen AS FSV UK), jež se týká aktivit Česko-čínského centra Univerzity Karlovy,
resp. vedení naší alma mater. Netřeba předesílat, že s ohledem na neetické – a podle všeho
i protizákonné aktivity – některých zaměstnanců FSV UK, kteří byli zapojeni do aktivit
spojených s tímto centrem, se náš senát zabývá předmětnou problematikou opakovaně a je
znepokojen mnoha skutečnostmi, jež se vyjevují. Nejnovější usnesení AS FSV UK, schválené
jednomyslně v úterý 5. listopadu 2019 konstatuje: „AS FSV UK vyzývá vedení Univerzity
Karlovy k objasnění finančních nebo jiných propojení mezi SBP, s. r. o. a Česko-čínským
centrem UK.“ Citované usnesení je reakcí na situaci, kdy si v roce 2015 založili někteří
zaměstnanci naší fakulty, soukromou firmu, která se jmenuje stejně jako oficiální fakultní
instituce – Středisko bezpečnostní politiky, s. r. o. Podle zjištění on-line deníku Aktuálně.cz
tato firma jen za poslední dva roky poslala k proplacení faktury za více než 1,2 milionu korun
čínské ambasádě – a to za pořádání výroční česko-čínské konference. Ba co víc, jak zjistil náš
senát, jednatelé předmětné firmy tvořili drtivou část vedení Základní organizace VOS č. 1124,
která navíc v posledních letech ve vztahu k zaměstnancům fakulty fungovala více než
netransparentně.
Před schvalováním nejen výše citovaného usnesení jsem seznámil AS FSV UK s dopisem,
který jsem 5. listopadu 2019 v poledne obdržel od čtveřice jednatelů SBP, s. r. o. V něm byl,
krom omluvy členkám a členům AS FSV UK za způsobené problémy a poškození dobrého
jména fakulty, obsažen i následující závazek: „V této chvíli respektujeme všechna opatření
a jasně formulované požadavky vedení FSV UK, které mají eliminovat negativní dopady kauzy
SBP, s. r. o. Jsme připraveni dostát své odpovědnosti za jejich naplnění.“ Další běh událostí
naznačuje, že citovaná slova nebyla míněna vážně. V pátek 8. listopadu 2019 jsem byl
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vedením FSV UK zpraven, že jednatelé SBP, s. r. o. (resp. nástupnické společnosti Multilateral
Consulting & Analysis, s. r. o.) nereagují na výzvy k plnění nabídky „na uzavření smlouvy
o součinnosti při vyhotovení forenzního auditu a ochrany důvěrných informací“. Chování
kolegyně a kolegů, kteří si zprivatizovali část fakulty, na níž působí jako zaměstnanci, považuji
za skandální. Neschopnost dostát veřejně zformulovaným slibům za ještě skandálnější.
Vaše Magnificence,
pane rektore,
Akademický senát FSV UK, jehož funkční období započalo letos v únoru, se snaží pod mým
vedením dostát slibům voličů z řad naší akademické obce, že bude dělným kontrolním
orgánem, který napomáhá k ochraně principů akademických svobod a z nich vyplývajících
odpovědností. V případě rozplétání činnosti SBP, s. r. o. je to úkol věru nesnadný. S ohledem
na usnesení AS FSV UK, se kterým jsem Vás seznámil v úvodu, a po konzultaci s vedením
Ekonomické komise AS FSV UK si Vás dovoluji požádat o zodpovězení následujících otázek:
1) Podílela se na aktivitách Rady Česko-čínského centra, které bylo zřízeno na základě
Opatření rektora č. 6/2016, soukromá firma SBP, s. r. o.?
2) Přijala Univerzita Karlova nějaké finanční prostředky od společnosti SBP, s. r. o.?
Pokud ano, v jaké výši a za jaké služby?
3) Podle nám dostupných informací získala společnost SBP, s. r. o. od velvyslanectví
Čínské lidové republiky na zorganizování konference Výzvy digitální budoucnosti,
konané dne 25. září 2019, ve Vlasteneckém sále RUK částku ve výši 600 160,- Kč.
Jakému subjektu byly ze strany Univerzity Karlovy náklady na tuto konferenci, včetně
pronájmu Vlasteneckého sálu, fakturovány?
4) Jakým způsobem byla Rada Česko-čínského centra informována o financování
konferencí, které byly organizované ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní
politiky při IPS FSV UK?
Vaše Magnificence,
pane rektore,
děkuji Vám za čas, který jste věnoval tomuto dopisu, a též předem děkuji za odpovědi na mé
otázky.
S pozdravem
Václav Moravec
předseda AS FSV UK
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