
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 7. června 2021 od 18:00 hodin

Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Tomáš Kouba (TK), Nick Ojo

Omorodion (NOO), Kateřina Vovsová (host) (KV)

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.

- Mimořádné zasedání senátu 15. 6. 2021 - jelikož 15. 6. proběhne “mimořádné”
jednání, podklady možné senátorům dodat jen 1 den předem (dle Jednacího řádu
AS FSV UK). Senát se bude konat od 16:30.

- Rozpočet AS FSV UK - Senátní rozpočet byl navržen ještě v rámci práce minulého
senátu. Rozpočtované položky ve výši ca 240 tis Kč jsou součástí schváleného
rozpočtu FSV UK na rok 2021. Předsednictvo již předložilo návrh principů rozpočtu
(na jednání senátu 1. 6.), tento bod však nakonec nebyl zařazen do upraveného
(zkráceného) programu. Nicméně ekonomická komise o tomto jednala a doporučuje
snížit rozpočet na provozní výdaje (30 000,-) a posílit odměny. Předsednictvo tedy
rozhodlo navýšit odměnu KV o 20 000,- a snížit rozpočet na provozní výdaje na
10 000,-.

- Finální verze rozpočtu FSV UK - MP čeká na podklad od pana tajemníka pro finální
schválení rozpočtu FSV UK s 2. splátkou bonifikace (informace již dorazila o
motivační složce Progresu a 1. splátce bonifikace). Hlavní kontury této dodatečné
položky pan tajemník představil na ekonomické komisi a zasedání senátu 1. 6. 2021.
Jelikož je tedy ještě mimořádné jednání, nemusíme hlasovat per rollam.

- Ombudsman - očekáváme, že předseda sociální komise Filip Šourek do zítra 8. 6.
připraví a předloží podklady pro projekt ombudsmana a na mimořádném senátu 15.
6. bude o tomto tématu referovat, včetně kroků, které již podnikl. VM
předsednictvu poskytla návrh materiálu “Studentský ombudsman” a informovala o
navrhovaném harmonogramu volby. Následně byl odeslán předsedovi sociální
komise mail, kterým prostřednictvím VM ještě jednou zdůrazňujeme, že na zasedání
AS FSV UK by měl jít návrh projektu ombudsmana až po projednání s vedení FSV UK,
vedení by mělo dostat celý návrh (základní ustanovení, volby atd.) + harmonogram
voleb (včetně vyhlášení voleb, výzva kandidátů atd.) + co bude v "kuchařce". To vše
je nutné před 15. 6. zajistit.

Ostatní
- KV - prosíme tajemnici o přidání mezi podklady i pracovní podklad pí děkanky a

kolegia děkanky k vypořádání Strategického záměru

- Bude potřeba zvolit nového člena volební komise pro volbu kandidáta na
děkana/děkanku (samostatný bod programu) po doc. Lábovi



- MP požádala e-mailem dr. Jaromíra Soukupa, zda bude mít zájem (jako první
náhradník) o členství v senátu. Pan Soukup přijal, bude přidán do adresáře
plenum.senat@fsv.cuni.cz a pozván na plénum 15. 6. 2021

- MP od pí děkanky obdržela návrh Mzdového a Kariérního řádu UK. Zatím s pí
děkankou v řešení, zda určeno celé akademické obci (tj. zda možno poslat
senátorům). Vzhledem k tomuto a mnoha připomínkám ředitelů institutů, odb.
organizace a senátu pí děkanka zrušila 15. 6. 2021 kulatý stůl ke Kariérnímu řádu FSV
UK, resp. ho posunula směrem k podzimu

- Předsednictvo se shodlo, že i toto mimořádné zasedání senátu bude nahráváno

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 15. 6. 2021 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 1. června
2021

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

3. Informace z vedení FSV UK, včetně informace o průběžném naplňování Strategického
záměru FSV UK

4. Rozpočet FSV UK 2021 - doplnění položky bonifikace a motivační složky Progresu

5. Rozpočet AS FSV UK

6. Dovolba člena volební komise a projednání harmonogramu volby kandidáta na
děkana FSV UK

7. Projekt studentských ombudsmanů

8. Podoba zápisu a nahrávání jednání AS FSV UK

9. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se i toto zasedání AS FSV UK se 15. 6. 2021 od 16:30 uskuteční on-line formou
prostřednictvím platformy Zoom.

Zapsala: Magda Pečená
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