
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 6. června 2022 od 7:30 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš Kouba (TK), 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.

1. Během posledního měsíce se sešlo kolegium děkana dvakrát (16. 5. a 30. 5. (zde
včetně rozšířeného KD)). Hlavním tématem byl rozpočet. Členové ekonomické
komise byli také pozváni na RKD. Další debata pak pokračovala v úterý 31. 5. na
ekonomické komisi s doporučujícím návrhem usnesení (MP se účastnila). Bližší
informace k rozpočtu jsou uvedeny v příslušné Důvodové zprávě. Došlo k celkovému
nárůstu prostředků o ca 6 %, přičemž některé instituty rostou výrazně (IPS, ISS), u
jiných byl zaznamenám drobný absolutní pokles (IMS).

2. Jinonice a výsledky optimalizačních auditů - senátoři budou opět seznámeni v
rámci Informace z vedení. Pan tajemník slíbil dodat podkladovou auditní zprávu.
Zároveň pan děkan přislíbil pravidelné vyhodnocení plnění Strategického záměru
(také v rámci Informace z vedení).

3. Od vedení jsme také obdrželi návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2021 a Výroční
Zprávy o hospodaření FSV UK za rok 2021 (viz podklady).

4. Podklady k výroční zprávě a zprávě o hospodaření, podklady k návrh rozpočtu na
2022 a návrh výkladu Volebního řádu AS FSV UK byl odeslán všem senátorům s
14-denním předstihem před konání zasedání senátu.

5. Návrh Principů kariérního rozvoje na FSV UK - Seznámení s Návrhem proběhlo 30. 5
na IES v Opletalově, účast byla poměrně nízká.

6. Výklad Volebního řádu AS FSV UK byl dlouze a podrobně diskutován v rámci
Legislativní komise FSV UK (MP se účastnila), názory jsou rozpolcené, vše
předběžně shrnuto v podkladovém materiálu připraveném Jirkou Kukačkou. Je
třeba, aby se senátoři s nastalým problémem seznámili a mohli tak kvalifikovaně
rozhodnout. Podle výsledku hlasování o návrhu navrženým LK, AS FSV UK
vyhlásí/nevyhlásí doplňující volby do akademického senátu. Konaly by se spolu s
volbami studentských ombudsmanů 3. - 4. 10. (bylo kvůli tomu posunuto řádné
jednání pléna z prvního na druhé úterý v měsíci).



Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 14. června 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 17. května 2022

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

3. Informace z vedení FSV UK, včetně vyhodnocení plnění Strategického záměru a
závěry Optimalizačních auditů

4. Návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2021 a Výroční zprávy o hospodaření FSV UK za
rok 2021

5. Návrh Rozpočtu na rok 2022

6. Návrh opatření děkana k prospěchovým stipendiím

7. Volební řád ve vztahu k volebním mandátům

8. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 14. června 2022 od 15:00 v místnosti
212 v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/98838744361
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/98838744361

