
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 30. ledna 2023 od 17:00 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Jan Křovák (JK), Tomáš Kouba (TK)

Omluveni: Veronika Macková (VM)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali. Dnem 31. 1. činnost předsednictva
končí.

1. Od posledního zasedání pléna senátu 10. ledna se sešlo kolegium děkana 23.1. a
sejde se 13.2. (zástupce senátu se neúčastní, nejsou zvoleny orgány nového
akademického senátu). Všechny podstatné informace jsou však zveřejněny v
zápisech. Rozšířené KD se uskutečnilo 30. ledna, MP se účastnila.

2. Výroční zpráva AS FSV UK - probíhají závěrečné práce, zadána korektura textu a
grafická úprava.

3. Návrh termínů pro zasedání senátu v letním semestru 2022/2023 - předběžně 14.
března 2023, 11. dubna 2023, 16. května 2023, 13. června 2023 a 12. září 2023.
Bude předloženo na zasedání senátu 14. února 2023, MP připraví Předkládací
zprávu. V tomto semestru navrhujeme spíše druhé úterky v měsíci, neboť došlo k
posunutí únorového senátu, po dohodě s vedením je kvůli předložení rozpočtu
rektorátem květnový termín standardně také posunut o týden. Proto i březnový a
dubnový termín navrhuje předsednictvo tak, by odstupy zůstaly přibližně zachovány
a nedocházelo ke kumulaci termínů na straně jedné a dlouhým odmlkám na straně
druhé. Návrh na zářijový senát je standardně posunut blíže k začátku semestru.

4. Od proděkana Martina Nekoly jsme obdrželi kolegiem děkana schválenou Koncepci
elektronizace FSV UK 2023 - 2025. Tato koncepce byla opakovaně (i per partes)
průběžně diskutována na legislativní komisi.

5. Volba předsedy, místopředsedy, členů komisí - JK připraví hlasovací lístky a krabici.
Volba dle Jednacího řádu (Předseda, místopředseda, členové předsednictva dle
článků 18 - 21, Poradní orgány dle čl. 25).

6. Fotografie nových senátorek a senátorů - focení proběhne v dubnu (dle info PR,
budou nás o termínu informovat)

7. Mailing list nového senátu - JK zařídí. Zároveň do 31.1. večer zařÍdí aktualizaci
informací na webových stránkách akademického senátu.

8. Studentské peníze - rozdělování proběhne 20. 2. 2023. Vyjádření senátu (vzetí na
vědomí) navrhneme pro urychlení procesu provést per rollam (informace bude
podána na senátu 14. 2.).



9. Neformální poslední setkání senátorů a ostatních hostů po zasedání 14. 2. od 18
hod - opět Kavárna na Boršově, Náprstkova ulice. Rezervaci zajistí JK.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 14. února 2023 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK 10. ledna 2023

2. Informace z vedení FSV UK

3. Volba předsedy, místopředsedy a ostatních členů předsednictva AS FSV UK

4. Ustavení komisí AS FSV UK a schválení jejich členů

5. Věcné břemeno ve prospěch PVK, a. s. (projekt Jinonice)

6. Koncepce elektronizace FSV UK 2023 - 2025

7. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2022/2023

8. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 14. února 2023 od 15:00 v místnosti 212
v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93638492973
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/93638492973

