
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK  
Datum:   2. ledna 2023 od 18:00 hodin 

Místo: on-line, ZOOM 

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

 

     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. Od posledního zasedání pléna senátu 6. prosince se sešlo kolegium děkana 19.12. 

Všechny podstatné informace zveřejněny v zápisech. Rozšířené KD se uskutečnilo 5. 
prosince. 
 

2. Jiří Kukačka (jako zástupce FSV UK (UK) v Radě vysokých škol) předložil svou 
souhrnnou zprávu, okomentuje ji na lednovém zasedání senátu v rámci bodu 
Informace z komisí. 
 

3. Byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení míst ředitelů institutů IES, IMS, IPS a CJP. 
Veronika Macková se účastnila jako nezávislý pozorovatel výběrového řízení na IES 
(28.11.), Magda Pečená na IPS (21.12.). 
 

4. Jinonice - MP se účastnila kontrolního dne 15.12. informace v zápisech KD. 
Podrobnější info bude opět podáno na zasedání senátu (viz bod 1). 

5. Výroční zpráva AS FSV UK - návrh je ke zhlédnutí a úpravám ve složce k zasedání 
senátu 10.1. - neveřejná část 

6. Návrh termínů pro zasedání senátu v letním semestru 2022/2023 - předběžně 7. 
března 2023, 4. dubna 2023, 16. května 2022, 6. června 2023. Bude předloženo na 
zasedání senátu 7. února 2023, MP připraví Předkládací zprávu. 

7. Revize pravidel Studentských peněz - Jan Křovák předložil přepracovanou verzi  
Legislativní komisi k opětovnému projednání. Na plénu senátu bude předmětem 
schvalování (samostatný bod).  

8. Další témata na zasedání senátu  10. ledna 
a. Prodloužení nájmu v Pekařské 10 (IMS, IT) - podklady od vedení fakulty 

očekáváme úterý 3. 1. odpoledne 
b. Navýšení rozpočtu FSV UK na rok 2022 - dodatečný příspěvek - podklady od 

vedení fakulty očekáváme úterý 3. 1. odpoledne 
c. Vyhlášení ceny za mediální výstupy a reprezentaci FSV UK 
d. Doplnění Vědecké rady FSV UK 

 
9. Neformální poslední setkání senátorů a ostatních hostů - Kavárna na Boršově, 

Náprstkova ulice, 10.1. od 18 hod. Upozornit na tuto skutečnost ve zvacím mailu na 
senát. 
 

10. Poslední zasedání předsednictva proběhne 30. 1. 2023. 
 



 
Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 10. ledna 2022 AS FSV UK a sestavilo 
tento program:  

Návrh programu:  

1. Vyhlášení cen za mediální výstupy a reprezentaci FSV UK 

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 6. prosince 2022 

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

4. Informace z vedení FSV UK 

5. Doplnění Vědecké rady FSV UK 

6. Studentské peníze - revize Pravidel 

7. Prodloužení nájmu v Pekařské 10 

8. Změna rozpočtu FSV UK na rok 2022 - dodatečný příspěvek 

9. Zpráva o činnosti odborové organizace 

10. Různé 

 

     Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a 
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 10. ledna 2023 od 15:00 v místnosti 212 
v budově Hollar. 

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom https://cesnet.zoom.us/j/92795885296 

pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit. 

Zapsala: Magda Pečená 

https://cesnet.zoom.us/j/92795885296

