Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 12. 1. 2016 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová;
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.; Ing. Ivo Koubek; PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; PhDr.
Jiří Kukačka; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Bc. Miroslav Čermák; Bc. Kateřina Krausová; Bc. Jan Oreský; Mgr. Bc. Tereza Svobodová;
Mgr. Sandra Štefaniková
Omluveni: Mgr. Roman Hájek
Dále nepřítomni: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.; Lukáš Hendé Djakoualno; Martin Iltis; Bc.
Adam Nedvěd; PhDr. Michal Smetana
Hosté: děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro ekonomiku PhDr.
Natálie Švarcová Ph.D.; proděkan pro vědu doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.; proděkan pro
studijní záležitosti PhDr. Ing. Petr Soukup; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek,
Ph.D.; proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.; Mgr. Karolína Musilová (IPS);
Mgr. et Mgr. Markéta Havelková (ISS); Bc. Jaroslav Ježek (ISS); PhDr. Karel Höfer (IPS);
Bc. Kateřina Pisáčková (IKSŽ); Mgr. Michal Paulus (IES)
1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
T. Weiss zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Informoval o činnosti předsednictva od
posledního zasedání AS FSV UK.
Usnesení č. 1: A
 S 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
T. Weiss informoval o úpravě návrhu programu: vyřazení bodu Studentské peníze na návrh
M. Čermáka a předřazení bodů věnovaných výsledkům auditu hospodaření FSV UK a
Google Apps na FSV UK na žádost děkana.
M. Červinka požádal o zařazení dalšího bodu  Informace k probíhajícímu výběrovému řízení
na funkci generálního ředitele ČRo, bod byl zařazen jako bod 4.
Usnesení č. 2: A
 S FSV UK schvaluje pozměněný program zasedání 12. 1. 2016.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Svobodová, Štefaniková, Krausová, Oreský

Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Čermák, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno
Usnesení č. 3: A
 S FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 18. 12. 2015.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Štefaniková, Krausová, Oreský
Proti: nikdo
Zdržel se: Svobodová
Nepřítomni: Čermák, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno
3. Informace z komisí AS FSV UK
Legislativní komise se nesešla.
Ekonomická komise se nesešla
Studijní komise se sešla před jednáním a diskutovala pravidla pro přiznávání stipendií.
Sociální komise se nesešla.
Komise pro PR a vnější vztahy se nesešla.

4. Informace k probíhajícímu výběrovému řízení na funkci generálního ředitele
ČRo
J. Končelík řekl, že se chtěl původně o tuto funkci ucházet tak, aby se ředitelem stal
případně po skončení svého období ve funkci děkana, nicméně původní ředitel odstoupil
předčasně. J. Končelík se přihlásil do výběrového řízení, aby o sobě dal vědět, a to i o dva
roky dříve. Byl překvapen, že postoupil do druhého kola, nicméně nepředpokládá, že má
šanci výběrové řízení vyhrát. Je rád, že si výběrové řízení vyzkoušel a upozornil na sebe,
protože má o funkci trvalý a doživotní zájem. Pokud by se přes všechna očekávání stalo, že
by se ředitelem ČRo stal, je připraven nést odpovědnost za fakultu do zvolení a jmenování
nového děkana. Rektor UK o jeho záměru věděl od začátku a souhlasil s ním.
M. Červinka řekl, že šance J. Končelíka posoudit nedokáže, a zeptal se, jak by to vypadalo,
kdyby výběrové řízení vyhrál. J. Končelík odpověděl, že by muselo dojít k dočasnému
souběhu těchto funkcí. J. Končelík by byl stále zodpovědný za fakultu a měl by svého
pověřeného zástupce. Až poté by došlo k volbě nového děkana. Rozhodně musí být nejprve
stanoven rozpočet fakulty na další rok. Zároveň řekl, že je přesvědčen o tom, že tým
proděkanů je zkušený a v tomto ohledu by nenastal problém. Nešťastným řešením se mu
jeví dát někomu fakultu na zodpovědnost na pouhé tři měsíce, pokud by nechtěl být
děkanem i do budoucna. K. Švec se zeptal, zda o tom už proděkani věděli a připravují se na

tuto situaci. J. Končelík řekl, že proděkané o tom vědí a nepřipravují se, protože je velice
malá šance, že by se ředitelem stal. Řekl, že přestože má výběrové řízení jiný průběh, než
očekával (zveřejnění emailové komunikace premiéra), a tudíž se jeho šance jeví větší, je
volba především politickým rozhodnutím, které mu velké šance nedává. J. Kukačka se
zeptal explicitně, jestli existuje možnost vzdát se případně nabyté funkce ředitele ČRo. J.
Končelík řekl, že ne. Dále pan děkan uvedl, že s dr. Šafaříkem nikdy nemluvil a zakázal si to
i do budoucna.
M. Červinka popřál panu děkanovi hodně štěstí v nerovném boji.
K. Švec navrhl usnesení:
Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá děkana FSV UK, aby bezodkladně informoval předsedu
AS FSV UK o svém úspěchu nebo neúspěchu ve volbě generálního ředitele ČRo.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Svobodová, Štefaniková, Krausová, Oreský
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Čermák, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno
5. Výsledky auditu hospodaření FSV UK
Výsledky auditu představila N. Švarcová. Audit probíhal přibližně dva měsíce, během září a
října, a zaměřil se především na oblasti související s obviněními bývalého tajemníka Ulricha
(pracovní cesty, služební telefony, dohody mimo pracovní poměr, odměňování, řízení
fakulty). Zpráva o auditu byla dokončena na začátku listopadu a je vyvěšena na nástěnce
vedle děkanátu. Osobní údaje byly rektorátem začerněny, k dispozici jsou jen tištěné verze,
nikoliv digitální. Jeden výtisk obdržel i J. Ulrich. Tento režim byl dohodnut s oddělením
interního auditu RUK.
Audit nezjistil závažná pochybení, ani zásadní porušení právních předpisů, předpisů UK
nebo FSV. Některé drobné výtky zpráva obsahuje (limit drobných vydání atd.). V oblasti
DPČ a DPP byla fakultou za účelem konzultace oslovena daňová poradkyně, opatření
děkana k služebním cestám bude pozměněno na základě připomínek z auditu i manuálu z
rektorátu. Proces k zavedení elektronických cestovních příkazů byl minulý rok pozdržen,
protože přednost mělo doúčtování všech proběhlých pracovních cest, ale je to priorita číslo 1
pro rok 2016, zbývá dořešit technické detaily.
H. Jeřábek se zeptal, zda se audit vyjádřil k (pře)rozdělení pravomocí, především nově
stanovené pravomoci proděkanky N. Švarcové  jestli některé z událostí v minulém půlroce
souvisí s nejasnostmi v této otázce. J. Končelík odpověděl, že pravomoci a obecně
organizační struktura fakulty musí být vyjasněny. Poděkoval v této souvislosti za pomoc M.
Červinkovi, N. Švarcové a P. Soukupovi. Cílové řešení se snad blíží, nicméně je to někdy
složité. Předpisy nemohu obsáhnout všechny situace, protože proděkané a tajemník
v zásadě reagují především na nestandardní situace. Nicméně legislativní zakotvení těchto
pravomocí je děkanovou prioritou, přestože to nikdy nebude dokonalé. M. Hollmannová se
zeptala, kdy budou elektronické verze cestovních příkazů. N. Švarcová řekla, že se musí

dořešit technické detaily a nedokáže to odhadnout, dva až tři měsíce si myslí, že je reálný
horizont. Dále se ptala M. Hollmannová na účty a platební karty. N. Švarcová a J. Končelík
přiblížili situaci. J. Kukačka se zeptal na vzorek dokladů, na kterém audit probíhal. N.
Švarcová řekla, že tam byly všechny materiály, které zmínil J. Ulrich, plus mnoho dalších v
daném časovém období. Audit nalezl spoustu chyb, nicméně naprostá většina z nich byly
formální neshody ve stylu uvedení “FSV” místo “Fakulta sociálních věd”. J. Končelík uzavřel,
že se cítí nejzkontrolovanější na celém světě.
M. Červinka se zeptal, jestli bylo pokračováno v práci na ujasnění postavení tajemníka (jestli
je na stejné úrovni jako proděkan), o kterém se bavil s N. Švarcovou. J. Končelík řekl, že
před nástupem nového tajemníka musí být jasno.
K výběrovému řízení na pozici tajemníka řekl J. Končelík, že nebyl vybrán žádný kandidát a
výběrové řízení bylo vyhlášeno znovu. Dále informoval, že odešla ředitelka osobního
oddělení, paní Svobodová.
H. Jeřábek řekl, že musí být jasno, jestli chceme tajemníka “řídícího” nebo “podřízeného”,
abychom mohli vybrat správného kandidáta. J. Končelík souhlasil, N. Švarcová řekla, že
hledáme tajemníka, který bude spolupracovat s děkanem a proděkany a bude zároveň řídit
děkanát, tedy musí mít něco z obou těchto poloh. M. Červinka řekl, že hierarchie děkanátu
musí být jasná před výběrovým řízením tak, aby změny byly jasné případným kadidátům. J.
Končelík upozornil, že opatření děkana je závislé na statutu fakulty, takže pouhá jeho změna
bez vůle spolupracovat nemůže být samospásná. Možné je pouze precizovat současný stav,
nicméně na přesných změnách zatím není shoda.
Usnesení č. 5: AS FSV UK bere na vědomí výsledky auditu hospodaření FSV UK.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Štefaniková, Krausová, Oreský, Čermák
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Svobodová, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá vedení fakulty, aby specifikovalo pravomoci ve vedení
fakulty ve smyslu závěrů auditu (s. 45) a vyjádření pana děkana.
Nehlasováno. Schválen protinávrh.
Protinávrh k usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá děkana FSV UK, aby vydal organizační
řád, který reflektuje závěry auditu.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Hollmannová, Krausová,
Čermák
Proti: nikdo
Zdržel se: Krištoufek, Oreský, Štefaniková
Nepřítomni: Svobodová, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno

6. Google Apps na FSV UK
Děkan vysvětlil okolnosti, kvůli nimž se fakulta rozhodla zavést Google Apps. Následně
proděkan pro rozvoj T. Karásek popsal proces stížnosti dr. Maršálka směřované na rektorát
UK. Připomenul charakter vzdělávácí licence Google Apps pro FSV. Dále přiblížil, že při
přecházení na Google Apps, ač byly nové studentské adresy vepsány do SIS, nedošlo k
jednoznačnému nařízení, že studenti tento nový mail musí využívat pro komunikaci v rámci
fakulty. Právně je akt vepsání studentských adres do SIS v pořádku. Dále T. Karásek přiblížil
komunikaci s kancléřem UK, se kterým celou záležitost komunikoval a který rovněž neměl s
politikou FSV v rámci studentských schránek problém. Do budoucna se vedení fakulty bude
snažit o komunikaci pouze v rámci fakultních studentských mailů (prozatím se emaily
studentům, v případě jiného uvedeného emailu v SISu, dublují).
I. Koubek se zeptal na to, jak je možné, že se v SIS u studentů zobrazují soukromé emaily, a
jestli to znamená, že emaily studentům také přicházejí do soukromých schránek. T. Karásek
informoval, že ačkoli se v SIS zobrazují soukromé emaily, zprávy chodí na fakultní účty. O
chybě je informováno rektorátní ÚVT, ale zatím nedošlo k nápravě.
Host J. Ježek se zeptal na případnou anonymizaci studentských adresářů, aby studenti
neměli možnost kontaktovat jakéhokoli studenta či zaměstnance FSV UK, jelikož se obává
případného tvoření spam listů, které by kdokoli mohl zneužít. Proděkani T. Karásek a F. Láb
uvedli, že věří, že takováto situace nenastane, a kdyby nastala, dotyčný půjde k disciplinární
komisi, protože by se jednalo o porušení právních předpisů, které jsou nadřazené jakýmkoli
předpisům fakultním.
Proděkani dále ubezpečili senátory, že Edu licence Google Apps nesbírá data jednotlivých
uživatelů, která by dále postupovala třetím stranám či využívala pro komerční účely. J.
Kukačka připomněl, že nastavení pravidel Google Apps se výrazně liší ve standardní verzi a
verzi Edu, která neobsahuje žádné souhlasy s poskytováním údajů jednotlivými uživateli
(tedy i studenty).
Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace vedení fakulty o reakci na stížnost dr.
Maršálka.
Nehlasováno. Schválen protinávrh.
Protinávrh k Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace vedení fakulty o reakci na
stížnost dr. Maršálka a považuje kauzu Google Apps za uzavřenou.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Štefaniková, Oreský, Čermák
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Svobodová, Krausová, Smetana, Nečas, Djakoualno, Nedvěd, Iltis, Hájek
Schváleno

7. Změna harmonogramu akademického roku
Proděkan P. Soukup vysvětlil změnu termínu bakalářských promocí ze dne 25. března 2016
na 23. března 2016, která je vynucena nově schváleným státním svátkem.

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje předloženou změnu harmonogramu akademického
roku.
Pro: Koubek, Červinka, Švec, Kukačka, Jeřábek, Weiss, Hejlová, Krištoufek, Hollmannová,
Štefaniková, Oreský, Čermák
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Nečas, Djakoualno, Svobodová, Hájek, Iltis, Krausová, Nedvěd, Smetana
Schváleno
8. Stipendia ze stipendijního fondu
Proděkan P. Soukup přiblížil problematiku udělování prospěchových stipendií. Kvůli
současnému nastavení parametrů v rámci dělení studentů na skupiny se stávaly situace, ve
kterých měli reálně snazší šanci získat prostředky ze stipendijního fondu studenti
prodlužující oproti studentům, kteří studují v řádném termínu. Bude stanovena nová úprava
nastavení výplaty prospěchových stipendií, která bude spravedlivější pro studenty
studujících v řádném termínu.
M. Červinka požádal o překlad platných opatření týkajících se mobility studentů do
angličtiny. Proděkan Soukup připomněl, že veškeré dokumenty a informace týkající se
mobility studentů chodí zahraničním studentům přímo do jejich mailů.
9. Různé
Hodnocení kurzů FSV UK
Hodnocení kurzů FSV UK proběhne dle harmonogramu a bude probíhat elektronicky, jako
tomu bylo v minulém období. Nově bude k dispozici generický odkaz na hodnocení, který
bude možné inzerovat v newsletteru fakulty a na webových stránkách fakulty a institutů.
Poděkování končícím senátorům FSV UK
Předseda AS FSV UK T. Weiss poděkoval všem členům senátu, kterým tímto zasedáním
končí mandát, za jejich práci v průběhu minulých let. P. Soukup poděkoval jménem vedení
fakulty senátu za dobrou spolupráci v končícím funkčním obodbí.

Tomáš Weiss
Zapsali: Tereza Svobodová, Miroslav Čermák

