Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK
Datum
: 17. 5. 2016 od 15.00
Místo
: Hollar, místnost č. 212
Přítomni
:
Za pedagogickou komoru:
Ing. Mgr. Olga Angelovská; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil.,
Ph.D.; PhDr. David Emler, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Halada, CSc.; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.;
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Za studentskou komoru:
Bc. Miroslav Čermák; Ondřej Doskočil; Ema Fischerová; Mgr. et Mgr. Markéta Havelková;
PhDr. Karel Höfer; Bc. Jaroslav Ježek; Mgr. Karolína Musilová; Bc. Kateřina Písačková;
Libor Ulrich
Omluveni
: Mgr. Michal Paulus; Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A.
Dále nepřítomni
: nikdo
Hosté
: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro ekonomiku PhDr.
Natálie Švarcová, Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.;
proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filib Láb, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti a
další formy vzdělávání
,
statutární zástupce děkana PhDr. Ing. Petr Soukup; proděkan pro
rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemnice FSV UK Mgr. Lenka Doleželová;
ředitel IPS FSV UK a zástupce FSV UK v AS UK PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.; ředitel IES FSV
UK PhDr. Martin Gregor, Ph.D.; tajemnice IES FSV UK Ing. Monika Hollmannová; vedoucí
KJP FSV UK PhDr. Veronika Mistrová

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
D. Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Předsednictvo se mezi zasedáními
senátu zabývalo problematikou rozpočtu FSV UK.
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Usnesení č. 1: 
AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé
období.
Schváleno tichým souhlasem.
2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
D. Emler představil program mimořádného zasedání ohledně rozpočtu FSV UK. Bylo
navrženo vypustit z programu bod č. 4  Informace z vedení. Další změny ani doplnění
programu nebyly předloženy.
Usnesení č. 2: 
AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 3. 5. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss,
Čermák, Doskočil, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: Fischerová
Nepřítomni: Paulus, Písačková, Svobodová
Schváleno
Usnesení č. 3: 
AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 17. 5. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss,
Čermák, Doskočil, Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Paulus, Písačková, Svobodová
Schváleno
3. Zprávy z komisí
Ekonomická komise
EK se sešla v týdnu před mimořádným zasedáním AS FSV UK ohledně rozpočtu. Jelikož
však nebyla usnášeníschopná, bylo nutné, aby se sešla ve větším počtu svých členů.
EK zasedla během přestávky mimořádného zasedání. Informace ohledně projednání
rozpočtu FSV UK jsou uvedeny v samostatném bodě.
Legislativní komise
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LK se nesešla. M. Červinka se za LK účastnil jednání EK. Předseda LK obdržel materiály
návrhů změn nastavení parametrů pro přidělování prospěchových stipendií. M. Červinka
komentoval změnu kvóty pro prospěchová stipendia ze současných 10 % na 5 % nejlepších
studentů a otázku potenciálního zvýšení jednotlivých částek prospěchových stipendií, resp.
jejich přímo úměrné navýšení vynikajícím studentům. Proděkan P. Soukup osvětlil
navrhované změny, které se budou postoupeny rozpravě na dalším zasedání LK AS FSV
UK.
Studijní komise
StK se od posledního zasedání nesešla. Domluvila však harmonogram svých příštích
zasedání. První se uskuteční v den konání pléna AS FSV UK 31. května a druhé zasedání,
kam StK pozvala proděkana pro vědu a postgraduální studium M. Kubáta, proběhne během
června.
Komise pro PR
Komise pro PR se nesešla. Předsedkyně Komise pro PR K. Písačková prostřednictvím
mailové komunikace navrhla členům komise její rozpuštění. Členové komise potvrdili
možnost rozpuštění komise. Proděkan pro PR F. Láb se vyslovil pro zachování komise pro
PR, zvláštně kvůli možnosti spolupráce ohledně blížícího se procesu vzniku nových
webových stránek FSV UK.
T. Weiss navrhl možnost, aby na příštím zasedání AS FSV UK byl představen postup, který
si komise pro PR zvolí  zdali se rozpustit či nerozpustit.
Z následné debaty vyplynulo přesvědčení, že komise pro PR pravděpodobně svou existenci
přeruší do doby, než budou aktuální témata k řešení; jako např. vznik nových stránek FSV
UK. Členové komise pro PR představí své stanovisko na příštím zasedání AS FSV UK.
Komise pro rozvoj
Komise pro rozvoj se nesešla. Je však naplánováno zasedání v příštím týdnu, které
proběhne tentokrát v budově v Opletalově ulici. Komise pro rozvoj má za cíl zjistit stav
budovy IES a její případné problémy a vize.
Sociální komise
Sociální komise se nesešla.
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4. Rozpočet FSV UK
Před mimořádným zasedáním senátu se sešla Ekonomická komise. Byla však vznesena
námitka, že Ekonomická komise vzhledem k počtu svých členů na tomto zasedání nebyla
usnášeníschopná.
Následná debata proběhla nad výkladem statutu fakulty, který stanovuje, že EK projednává
rozpočet FSV UK. Debata se otázka potřeby kvóra komise, aby proces mohl být nazván
projednáváním. Dle předsedy EK K. Švece není potřeba kvóra během zasedání komise,
jelikož nemusí vzniknout při zasedání žádná usnesení. V. Novotný vysvětlil svou námitku a
potřebu na zasedání EK projednávajícím rozpočet mít kvórum. T. Weiss podpořil výklad V.
Novotného a potřebu, aby se EK sešla neodkladně ihned a z tohoto důvodu se přerušilo
mimořádné zasedání. M. Červinka přednesl názor, podle kterého kvóra při jednání komise
není potřeba, jelikož by se mj. znehodnotila práce při zasedání EK, která v minulém týdnu
pracovala několik hodin, ačkoliv měla být kvůli nenaplnění kvóra rozpuštěna. K. Švec jako
předseda EK vyzval všechny členy EK, aby se při příštích zasedáních opravdu účastnili z
důvodu předcházení neusnášeníschopnosti v budoucnu.
D. Emler přerušil mimořádné zasedání AS FSV UK na 30 minut.
D. Emler znovuzahájil přerušené jednání AS FSV UK.
M. Červinka a M. Havelková vyslovili nesouhlas s procedurální správností svolání EK během
přerušení zasedání pléna AS FSV UK a postup jednání o rozpočtu.
Děkan představil rozpočet FSV UK.
Předseda EK K. Švec popsal jednání ekonomické komise ohledně rozpočtu. Komise
diskutovala nad tématem koheze  její výši a nastavení. EK by uvítala zasedání celofakultní
pracovní skupiny pro reformu (složená ze členů kolegia děkana, zástupců AS FSV UK a
zástupců institutů), která by řešila nastavení principů pro následující rok. Dále ekonomická
komise projednávala financování projektů OP VVV.
Ředitel IES M. Gregor komentoval otázku naspořených peněz a kvitoval variantu spoření,
protože se v budoucích letech očekávají propady prostředků za studenty, jejichž počet
kontinuálně klesá.
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T. Weiss se zeptal na detaily ohledně naspořených peněz a možnosti jejich využití.
Tajemnice a děkan tyto dotazy zodpověděli.
Děkan poděkoval proděkance Švarcové a tajemnici Doleželové za sestavení rozpočtu.
T. Weiss upozornil na to, zda by se koheze neměla na základě dříve domluvených pravidel
počítat nejen ze vzdělávací činnosti, ale i z příjmů z vědy. Zadruhé zmínil otázku, proč je
koheze počítána z příjmů příštího roku a není vypořádána v rámci letošního fiskálního roku.
Děkan přiblížil problematiku implementace definovaných principů a otázku, zda kohezi
aplikovat, a jakým způsobem. Děkan dále představil způsob koheze, který je použit v
rozpočtu na rok 2016 a přednesl názor, že správné by bylo počítat kohezi ze všech příjmů a
nikoliv pouze ze vzdělávací činnosti. Platné principy ovšem stanoví kohezi pouze z
prostředků na vzdělávací činnost, proto je tak sestaven i návrh rozpočtu. Nebrání se ovšem
změně principů, pokud se na tom shodne celofakultní pracovní skupina a senát se s jejími
závěry ztotožní.
Ředitel IPS P. Jüptner přiblížil integraci SBP, která byla detailně projednána všemi
zúčastněnými stranami.
O. Ditrych vyjádřil přesvědčení, že existence platných principů by neměla být interpretována
jako zamezující debatě o změnách v návrhu rozpočtu na půdě AS před jeho schválením. V
debatě se vyjasnilo, že AS má plnou pravomoc návrh rozpočtu odmítnout, ale vedení je
povinnováno předkládat návrh v souladu s platnými principy.
Děkan zdůraznil potřebu konsenzu AS FSV UK ohledně procedurálních pravidel a nastavení
rozpočtu FSV UK. Děkan dále vyjádřil názor, že považuje za správné, aby pracovní skupina
řešící pravidla konstrukce rozpočtu byla ustavena i pro další rozpočtová období. Za důležité
pokládá, aby se všechny zúčastněné strany mohly vyjádřit v předstihu a usnadnil se proces
přijímání rozpočtu na plénu AS FSV UK.
V debatě o procesu a fungování pracovní skupiny pro přípravu změn konstrukce rozpočtu
dále vystoupili T. Weiss, M. Červinka, V. Novotný a P. Jüptner.
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Vedoucí KJP V. Mistrová vyjádřila kladný názor na dosavadní praxi připravování principů
sestavování rozpočtu pro rok 2016 a souhlas s podobným fungováním v příští letech.
M. Červinka vyzval V. Novotného, jestliže nerespektuje výstupy pracovní skupiny pro
sestavování rozpočtu, aby navrhl pozměňovací návrh s tím, že by rozpočet na rok 2016
nezahrnoval kohezi v žádné formě.
M. Červinka se zeptal na problematiku zvýšení rozpočtu CIVT o 1,5 úvazku. Tajemnice L.
Doleželová přiblížila dřívější financování z OP VaVpi, proto se objevila nutnost jiného
způsobu financování, která má za následek nárůst v této kapitole rozpočtu. Problematiku
doplnil proděkan pro rozvoj T. Karásek, který vysvětlil, že nový 1,5 úvazek je určen pro
pracovníka, který se bude věnovat tvorbě a správě nového fakultního webu.
Usnesení č. 4: 
AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK pro rok 2016.
Pro: Červinka, Emler, Halada, Švec, Svoboda, Weiss, Čermák, Doskočil, Fischerová, Höfer,
Musilová, Písačková, Ulrich
Proti: Novotný
Zdržel se: Angelovská, Ditrych, Ježek
Nepřítomni: Paulus, Havelková, Svobodová
Schváleno
V reakci na debatu ohledně dobré zkušenosti s fungováním Pracovní skupiny pro konstrukci
rozpočtu a poptávku této skupiny i do budoucna vzneslo předsednictvo AS FSV UK v
součinnosti s předsedou LK AS FSV UK návrh:
Usnesení č. 5: 
AS 
FSV UK iniciuje setkání Pracovní skupiny pro přípravu změn
konstrukce rozpočtu, které se bude zabývat aktualizací závazných principů
rozdělování rozpočtu včetně koheze pro rok 2017.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss,
Čermák, Doskočil, Fischerová, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Paulus, Havelková, Svobodová
Schváleno
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5. Různé
Bod navržený předsednictvem AS FSV UK  členství v komisích AS FSV UK
K. Höfer otevřel otázku členství v komisích AS a frekvenci účastí jednotlivých členů.
M. Červinka a K. Švec se vyjádřili, že nepovažují za potřebné tuto otázku v současnosti
řešit. Otázka stanovení kvóra na zasedáních komisí bude postoupena LK AS FSV UK,
neboť tuto úpravu a nastavení kvóra provází úprava volebního a jednacího řádu AS FSV
UK. K. Písačková popsala situaci v Komisi pro PR, která se sešla během přestávky
mimořádného zasedání a plánuje oficiálně pozastavit svoji činnost na příštím řádném
zasedání.
Schránky AS FSV UK na podněty ve fakultních budovách
M. Čermák se zeptal vedení FSV UK, v jakém stavu jsou schránky na podněty pro AS FSV
UK, kdo je spravuje a má od nich klíče.
Bylo mu odpovězeno, že M. Červinka má klíč od schránky na podněty v budově v
Opletalově ulici a sekretářka děkana K. Novosadová má klíč od schránky na Hollaru. M.
Čermák se pokusí do příštího zasedání zjistit, kde se nachází klíč od schránky na podněty v
Jinonicích.
Zapsal: Miroslav Čermák
David Emler
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