
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 4. 10. 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.; Mgr. Michal Paulus; 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; Mgr. Bc. Tereza Svobodová, 

B.A.; Libor Ulrich 

 

Omluveni: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Bc. Kateřina Písačková 

 
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.; proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské 

studium doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.; odstupující tajemnice FSV UK Mgr. et Mgr. Lenka 

Doleželová Exelová; pověřený tajemník Mgr. Tomáš Gec  

 

 

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 
 
D. Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Předsednictvo se od minulého 

zasedání 31. 5. nesešlo, komunikovalo průběžně skrze e-mail a telefon. 

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé 

období. 

 

Schváleno tichým souhlasem. 
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2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK 

 
D. Emler představil program zasedání, žádný ze senátorů neměl připomínek či návrhů o 

doplnění programu. 

 
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje program zasedání 4. 10. 2016. 

Pro: Červinka, Emler, Halada, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, 

Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Angelovská, Ditrych, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková 

Schváleno 
 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 31. 5. 2016. 

Pro: Červinka, Emler, Halada, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, 

Ježek, Musilová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Svobodová 

Nepřítomni: Angelovská, Ditrych, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková 

Schváleno 

 
3. Zprávy z komisí  

 
Ekonomická komise se sešla před zasedáním jedenkrát a projednávala zprávu o 

hospodaření FSV UK. Ekonomická komise shledala problémy při srovnávání předkládané 

zprávy a rozpočtu Fakulty. Tajemnice vysvětlila, že tento formát zprávy je daný zákonem a 

není úplně možné ji přímo srovnávat s rozpočtem, protože čísla jsou strukturována odlišně. 

Ekonomická komise dále řešila projekty OP VVV za účasti proděkana pro rozvoj T. Karáska, 

který obeznámil komisi se současným stavem těchto projektů. 

Odstupující tajemnice L. Doleželová doplnila, že ačkoli nelze srovnávat zprávu o 

hospodaření přímo s rozpočtem, lze v budoucnu podávat zprávu o hospodaření doplněnou o 

další dokumenty - výsledovku a zprávu o čerpání za uplynulé období. 

Dále předseda EK K. Švec oznámil rezignaci M. Havelkové na členství v ekonomické komisi. 
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Legislativní komise se sešla jednou před zasedáním AS FSV a řešila otázky své předem 

vytyčené dlouhodobé agendy. Předseda LK M. Červinka přiblížil náplň schůzky. Legislativní 

komise řešila přesné vymezení toho, kdo je pokládán za “akademického pracovníka” v rámci 

volebních seznamů pro volby do AS FSV UK. Dle aktualizace VŠ zákona je nyní 

akademický pracovník definován každý, kdo má v popisu práce věnování se pedagogické i 

vědecké činnosti. 

Druhým tématem schůze LK byla otázka usnášeníschopnosti a přijímání usnesení komisí, 

kterou se zavázala komise zabývat na minulém zasedání AS FSV UK. 

T. Svobodová doplnila M. Červinku, že legislativní komise se shodla na tom, aby se pravidla 

pro komise řídila pravidly pro plénum senátu. Senát jako celek může být zahájen pouze při 

nadpolovičním počtu jeho členů. Z toho plyne, že komise rovněž nemohou zasedat, není-li 

dodrženo pravidlo nadpoloviční většiny. Tato podmínka však nevylučuje neformální schůzky 

komisí, kde může být agenda předjednána. 

D. Emler doplnil, že dle debaty na ekonomické komisi Volební a jednací řád stanoví, že 

komise ze své podstaty dávají nezávazná dopučení, kromě výjimky ekonomické komise, 

která se musí vyjádřit k rozpočtu FSV UK. 

M. Červinka připomenul, že dle výkladu LK je senát a plénum skutečně nezávislé na 

doporučeních komisí, které mají pouze poradní hlas. 

 
Studijní komise se sešla v červnu, s proděkanem M. Kubátem řešila doktorské studium. 

Dále řešila otázku plateb studentů cizojazyčných programů. Více viz samostatný bod. 

 

Komise pro rozvoj se sešla v červnu při slavnostním otevření knihovního depozitáře v 

budově Krystal. Komise poptává projektovou dokumentaci projektů z OP VVV. Dále komise 

pro rozvoj vznesla otázku ohledně současného stavu slibovaných volných licencí pro 

studenty FSV UK. 

Proděkan pro rozvoj T. Karásek reagoval, že licence Microsoft Office volně dostupné pro 

studenty FSV UK se zbrzdí, jelikož celá záležitost byla podstoupena ÚVT RUK, které 

vyhlásilo soutěž. 

Dále proděkan T. Karásek doplnil, že v současné době je OP VVV ve stadiu posunu od 

studie k projektu a musí zjistit, jestli tyto materiály je možné postoupit dále komisi pro rozvoj 

a plénu AS FSV UK. 
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Sociální komise řešila, zdali má nadále existovat. Členové se dohodli, že komisi zatím 

rozpouštět nebudou a komise se bude věnovat zejm. zaměstnaneckým benefitům a 

výhodám. 

 
4. Změna ve složení AS FSV UK 

 
D. Emler informoval o situaci kolegy O. Doskočila, který byl zvolen za IES, kde zanechal 

studia. Nadále však studuje na IKSŽ, čili mandát v AS FSV UK mu nezaniká. Dále osvětlil 

přání K. Písačkové rezignovat na svůj mandát, což však dosud formálně neučinila. 

 
5. Informace z vedení FSV UK 

 
Proděkan pro PR F. Láb shrnul činnost vedení FSV UK za období červen - září 2016. 

Ohledně agendy proděkana pro rozvoj informoval o situaci v projektu OP VVV ohledně 

projektů Jinonic a Hollaru. 

V rámci agendy zahraničních styků se uskutečnila debata o výsledcích britského referenda. 

Dále pak snahy o utvoření výhodných podmínek pro turecké akademické pracovníky. 

Agenda proděkanky pro ekonomiku Švarcové zahrnovala otázku režie nákladů a změnu 

organizační struktury děkanátu. V nejbližší době se uskuteční schůzka zahrnující téma 

kontrola rozpočtu FSV UK za červenec a srpen 2016. 

Agenda proděkana Soukupa obsahovala odvolání neúspěšných uchazečů o studium, kteří 

však nebyli přijati. 

Gesce proděkana Kubáta zahrnovala dokončení překladu předpisů pro postgraduální 

studium do angličtiny a přihlášky do programů PROGRES a PRIMUS. 

PR agenda obsahovala zmínku o fakultním oblečení v deníku Právo a v reportáži ČT. 

Vědecká redakce České televize bude nově zahrnovat rovněž zástupce za FSV UK. 

Proděkan F. Láb dále připomněl, že nově Univerzita nese název Univerzita Karlova, nikoli již 

dříve používaný název Univerzita Karlova v Praze. 

Proděkan F. Láb dále obeznámil o stavu webových stránek FSV UK. Při jejich tvorbě bude 

použita nová architektura stránek. Proběhne soutěž o návrh a řešení nových webových 

stránek. Při následném vyhotovení bude nakládáno se zrušením rozdělení webu na 

intranet/extranet. 

Proděkana Lába doplnil děkan J. Končelík a přiblížil výše zmíněné body. 

 

6. Představení pověřeného tajemníka FSV UK Mgr. Tomáše Gece 
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Děkan J. Končelík představil pověřeného tajemníka Mgr. Gece a obeznámil plénum ohledně 

důvodů změny na postu tajemníka FSV UK. Odstupující tajemnice L. Doleželová podala v 

září rezignaci z rodinných důvodů. Proto vyvstala otázka potřeby nového tajemníka FSV UK, 

který by se funkce ujal od listopadu 2016.  

Děkan přiblížil proces výběru kandidáta na tajemníka, kdy nešlo vycházet z výsledků 

minulého výběrového řízení zároveň nelze tajemníka zaměstnat na DPP či jiné varianty. Po 

úvaze vedení zvolilo cestu hledání vhodného kandidáta na tajemníka fakulty uvnitř fakulty, 

jelikož děkan bere v potaz načasování souběhu a součinnosti nového tajemníka a nového 

děkana, který bude volen na podzim roku 2017. Nový děkan by měl mít možnost komentovat 

a zasahovat do výběrového řízení na kandidáta na post nového tajemníka FSV UK. V 

ideálním případě by se mělo výběrové řízení uskutečnit v září 2017 tak, aby mohlo probíhat 

během volby nového děkana FSV UK. Nově jmenovaný tajemník by následně tři měsíce (tj. 

do února 2018) spolupracoval se současným děkanem a dále by pracoval v součinnosti s 

novým děkanem.  

Současná varianta tedy obnáší jmenování provizorním tajemníkem T. Gece, který by funkci 

zastával do listopadu 2017, tedy do doby, kdy bude znám výsledek nového výběrového 

řízení na funkci tajemníka FSV UK.  

Děkana doplnila odstupující tajemnice L. Doleželová, která přiblížila svou situaci, kdy dostala 

atraktivní pracovní nabídku blíže svému bydlišti, proto pozici tajemnice FSV UK opouští. 

Nově pověřený tajemník T. Gec přiblížil svoji pozici, kdy jeho agenda bude spočívat v 

dotažení již rozběhlých projektů - rozpočet FSV UK, administrativní stránka FSV UK, běžící 

OP VVV a rovněž IT záležitosti. 

 

Otázky z pléna: 
M. Červinka nadnesl otázku, jak je definována funkce pověřený tajemník. Ve veškerých 

dokumentech je definována pouze role tajemníka vzešlého z výběrového řízení. Z toho 

plyne otázka odpovědnosti osoby pověřeného tajemníka, zdali bude mít odpovědnost v 

rámci vymezení funkce tajemníka či jak bude chápán pojem pověřený tajemník. 

Děkan reagoval, že situace bude obdobná jako v případě pověření proděkanky pro 

ekonomiku N. Švarcové na pověřenou tajemnici, kdy situace v minulosti proběhla bez 

pochyb.  

T. Svobodová řekla, že dle jejího názoru je tento mechanismus dosazení pověřeného 

tajemníka v rozporu se statutem FSV UK, který jasně hovoří o potřebě, že tajemník musí 

vzejít z výběrového řízení. 
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M. Červinka dále připomněl, že pozice tajemníka FSV UK nemusí být nutně spjata s pozicí 

děkana FSV UK. Naopak tajemník pokračující ve své funkci má být, po volbě nového 

děkana, zárukou stability a kontinuity fungování FSV UK. Děkan již má právo utvořit 

proděkanský tým dle svých představ a výběr tajemníka by dle M. Červinky již neměl být v 

jeho gesci. 

Děkan odpověděl, že v případě nového výběrového řízení by se v ideálním případě nový 

tajemník mohl chopit funkce v lednu. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí informaci o rezignaci L. Doleželové z pozice 

tajemnice FSV UK. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, 

Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková 

Schváleno 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK bere na vědomí informaci o pověření Tomáše Gece tajemníkem 

FSV UK. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Fischerová, Höfer, Musilová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Červinka, Čermák, Havelková, Ježek, Svobodová 

Nepřítomni: Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková 

Schváleno 

 
7. Navržení Prof. Jiřího Krause čestným členem VR FSV UK 

Děkan J. Končelík navrhl prof. Jiřího Krause na funkci čestného člena Vědecké rady FSV 

UK. Důvodem k tomuto jmenování je přání prof. Krause ukončit řádné členství ve VR FSV 

UK ze zdravotních důvodů. Děkan však vyzdvihl dlouhodobé působení prof. Krause ve VR 

FSV UK a z něj plynoucí návrh na členství čestné. 

Vzhledem k charakteru volby, kdy plénum senátu hlasuje o konkrétním jménu, byla ustavena 

komise pro tajné hlasování ve věci doplnění VR FSV UK o čestného člena prof. Krause. 
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Usnesení č. 6: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve věci doplnění VR FSV UK 

o čestného člena prof. Jiřího Krause ve složení Tomáš Weiss, Kamil Švec a Miroslav 

Čermák. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Weiss, Čermák, Fischerová, Havelková, 

Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Švec 

Nepřítomni: Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková  

Schváleno 

 
Volení komise ve složení T. Weiss, K. Švec a M. Čermák provedla tajnou volbu.  
 
Usnesení č. 7: AS FSV UK souhlasí se záměrem děkana FSV UK doplnit VR FSV UK o 

čestného člena prof. Jiřího Krause. 

Výsledek hlasování: 15-0-0 

Nepřítomni: Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková  

Schváleno 

 
8. Doplnění a úpravy Podmínek přijímacího řízení na FSV UK 

Proděkan P. Soukup přiblížil dílčí změny a doplnění Podmínek přijímacího řízení na FSV 

UK. 

M. Havelková ze studijní komise AS FSV UK nevznesla připomínky. 

M. Červinka přiblížil změny Podmínek přijímacího řízení ohledně IES oborů. 

Proděkan P. Soukup reagoval tím, že bakalářský obor na IES je svým unikátním pokrytím 

povinných předmětů anglickými mutacemi ojedinělý. Proto by plošně předem nespeficikoval i 

na dalších oborech, že student musí doložit znalost českého jazyka. 

T. Weiss vyjádřil překvapení, že na IES mají studenti magisterského oboru Ekonomie a 

Finance povinné předměty pouze v anglickém jazyce. Vznesl otázku, zdali tato praxe není 

opouštěním principu vzdělávání českých studentů a neslouží pouze jako lákadlo na 

cizojazyčné studenty na úkor vlastních, tj. českých, studentů. 

M. Červinka potvrdil slova T. Weisse, že skutečně tato praxe roky funguje a rovněž s ní 

nesouhlasí. Děkan doplnil, že tato záležitost je plně v dikci ředitelů institutů, ačkoli se mu 

jinak zdá nezdravá. 

 
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje úpravy Podmínek přijímacího řízení na FSV UK. 
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Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, 

Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková  

Schváleno 

 
 

9. Zpráva o hospodaření FSV UK 

Odstupující tajemnice FSV UK L. Doleželová představila Zprávu hospodaření FSV UK. 

Vysvětlila důvod, proč je zpráva předkládána až nyní. Důvodem byla redakce dokumentu a 

zapracovávání připomínek. Tato zpráva podléhá komentářům rektorátu a podléhá auditu. 

K. Švec připomněl prosbu ekonomické komise, aby příště Zprávu o hospodaření FSV UK 

doprovázela vysvětlující zpráva. 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Zprávu o hospodaření FSV UK. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, 

Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková  

Schváleno 

 

Usnesení č. 10: AS FSV UK žádá vedení FSV o předložení plánovaného výkazu zisků a 

ztrát, skutečnost čerpání za uplynulé období společně se zprávou o hospodaření. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Havelková, Höfer, Musilová, 

Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Fischerová, Ježek 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková 

Schváleno 

 
10. Metodický pokyn k vystavování faktur, sledování a upomínání pohledávek po 

splatnosti u cizojazyčných programů 
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Odstupující tajemnice L. Doleželová dále přiblížila nový interní metodický pokyn k 

vystavování faktur. Nikdo z pléna senátu neměl k tomuto pokynu připomínek. K. Musilová 

poděkovala za vytvoření tohoto pokynu. 

 
Usnesení č. 11: AS FSV UK vítá vznik nového metodického pokynu k vystavování faktur, 

sledování a upomínání pohledávek po splatnosti u studentů cizojazyčných programů. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Švec, Weiss, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, 

Ježek, Musilová, Svobodová, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Novotný, Svoboda, Doskočil, Písačková  

Schváleno 

 
11. Různé 

 
- Výjezdní zasedání AS FSV UK a vedení FSV UK - Patejdlova bouda (4. - 6. 11. 

2016)  

D. Emler vyzval děkana J. Končelíka, aby přiblížil situaci kolem výjezdního zasedání AS 

FSV UK, které se má uskutečnit v období 4. - 6. listopadu 2016. 

Děkan osvětlil proceduru financování. Senátoři - studenti budou mít hrazeno ubytování 

cestou účelového stipendia. Zaměstnanci budou vysláni cestovním příkazem.  

Formulace programu výjezdního zasedání dle slov děkana spadá do kompetence AS FSV 

UK. 

D. Emler již rezervoval na Patejdlově boudě 20 míst, vedle senátorů budou pozváni i 

zástupci FSV v kolegiu rektora a zároveň členové kolegia děkana FSV UK. 

T. Weiss vyjádřil přesvědčení, že financování takovýchto akcí z rozpočtu Fakulty je dle něj 

problematické. Zdůraznil, že nechce celou záležitost zbytečně problematizovat, protože se 

nedomnívá, že jde o zásadní problém, ale rád by, aby námitka v diskuzi zazněla. 

 

- Kariérní řád, Aktualizace DZ 
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Děkan sdělil, že kariérním řádem, aktualizací dlouhodobého záměru a insigniemi se bude 

zabývat v průběhu příštích měsíců. 

 

- Kvóty Erasmus 
Děkan poprosil plénum senátu, aby byla svolána komise, která se bude zabývat principy 

financování (tj. koheze) a kvótami výjezdů v rámci programu Erasmus. 

K. Švec přislíbil svolání této komise a očekává, že pracovní skupinu svolá v průběhu října. 

 
- Zápis předmětů do SISu 

K. Höfer tlumočil stížnosti studentů na padání serverů během zápisů předmětů do SIS. 

Proděkan Soukup odpověděl, že za výpady serveru je odpovědné rektorátní ÚVT a samotná 

fakulta tento problém nemůže řešit. 

 
- Oslavy 17. listopadu 

K. Höfer podal plénu informaci ohledně letošních oslav 17. listopadu, které se uskuteční na 

Albertově a budou zcela v režii Univerzity Karlovy - Přírodovědecké fakulty, Rektorátu a 

studentů UK. Organizační výbor oslav, kde je za FSV přítomen M. Čermák, odeslal poptávku 

studentským spolkům, aby se této akce aktivně zúčastnily a poptává další studenty - 

dobrovolníky na tuto akci. 

 
Zapsal: Miroslav Čermák 
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