Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 24. května 2021 od 17:00 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.
Dne 17.5. 2021 proběhlo Kolegium děkanky (KD), informace v zápisu na webu. Hlavními
tématy v uplynulém měsíci (resp. 2 týdnech) ve zkratce:
- Kariérní řád - Setkání s pí děkankou k tématu KŘ proběhne 28. 5. 2021 od 9:30.
Finální verze Kariérního řádu UK zatím není dle informací vedení fakulty schválená.
Jednání se za předsednictvo účastní MP.
- Očkování - pro akademické pracovníky funguje
- START - projekt vyjádření prof. Kučery v zápisu z KD 17.5. - znovu diskutováno na
setkání proděkanů pro vědu s prof. Konvalinkou (především téma nízkého podílu
schválených projektů v HUM a SOC). Nebyla však zjištěna žádná pochybení, vše
proběhlo v souladu se zadáním MŠMT, jednalo se o jednorázovou akci, opravné
prostředky nejsou.
- Hodnocení vědy - pí děkanka svolala jednání KD k tomu, jak postupovat při
naplňování doporučení ze závěrů Hodnocení vědy (svoláno jednání na 4. 6. 2021).

Dalšími tématy k diskusi:
-

Rozpočet AS FSV UK - Senátní rozpočet byl navržen ještě v rámci práce minulého
senátu. Rozpočtované položky ve výši ca 240 tis Kč jsou součástí navrhovaného a
schváleného rozpočtu FSV UK na rok 2021. Předsednictvo diskutovalo možné
varianty a nakonec se rozhodlo pro tento způsob rozdělení:

-

Částka rozpočtu 240 000,- Kč
1.
provozní výdaje, občerstvení a výdaje na techniku - 30 000,- Kč
2.
odměna tajemnici - 50 000,- Kč (včetně všech odvodů, tj. superhrubá mzda)
----------------------------------------------zbývá k rozdělení 160 000,- Kč

-

3. z této částky by byla každému senátorovi vyplacena určitá stejná paušální částka tak, aby
v čistém byla stejná jak pro senátora-pedagoga, tak senátora-studenta, přičemž by
existovaly určité příplatky - senátor předseda komise by měl celkem 120 % této částky (tj.1,2 násobek paušálu)
- senátor člen předsednictva by měl 140 % této částky
- senátor místopředseda 160 % této částky
- senátor předseda 180 % této částky

-

Základní čistá paušální částka by byla (v čisté odměně) stejná pro všechny. V
případě senátorů-pedagogů by tak musela být navýšena o všechny odvody, tedy ty,

-

které platí zaměstnavatel, i ty, které platí zaměstnanec. Student by dostal čistou
částku ve formě stipendia. Jednoduchým výpočtem vychází tato paušální částka pro
senátora-pedagoga ve výši ca 8 300 a pro senátora-studenta 5 500. Základním
předpokladem je poměr mezi "super hrubou" a čistou mzdou ve výši 1,5.
Pokud by bylo možné prostředky vyplatit ve formě DPP, mohla by se čistá paušální
částka zvýšit.
Příkazcem operace/rozpočtu by byla MP, správcem rozpočtu KV.

-

MP telefonoval pan tajemník Blažek s tím, že nemá všechny informace o té části
rozpočtu, která nebyla přesně známá ani při hlasování o rozpočtu 11. 5. 2021, tj.
především o výši 2. splátky bonifikace (informace již dorazila o motivační složce
Progresu a 1. splátce bonifikace) a tato částka nebude známá před 7. 6. 2021
(celkem se jedná o rozdělení ca 9 mil Kč). S panem tajemníkem jsme se domluvili, že
na EK ve čtvrtek 27. 5. a pak na senátu představí to, co je již známé. O konkrétním
návrhu pak budeme hlasovat per rollam (červen, červenec).

-

Předsednictvo dále rozhodlo o zařazení představení kandidátů na rektora, prof.
Králíčkové a prof. Stehlíka, na jednání AS FSV UK od 16 hod. MP informuje oba
kandidáty o přihlašovacích údajích na on-line zasedání a zjistí jejich případnou
představu. VM zjistí, jakou formu a znění usnesení by senát v této souvislosti mohl
přijmout.

-

Dnes 24.5. MP obdržela podnět od senátorek Magdaleny Mouralové, Kateřiny
Konrádové a Hany Kubátové k Podobě zápisu a nahrávání jednání AS FSV UK s
návrhem příslušného usnesení. Předsednictvo po diskusi zařadilo tento podnět jako
samostatný bod na jednání na závěr, před bod Různé. Zároveň rozhodlo, že jednání
se bude nahrávat (s tím, že bude přerušeno, pokud si to např kandidáti na rektora
budou přát). Při následném projednání v příslušném bodu pak senát usnesením
rozhodne, zda se nahrávka zveřejní.
MP osloví předsedu LK s prosbou o výklad čl. 11, odst. 10 Jednacího řádu AS FSV UK
v kontextu souladu s GDPR v případě, že někdo s nahráváním nesouhlasí.

-

-

MP u volební komise pro volbu kandidáta na děkana ověří, že si komise zvolila
předsedu a ten že na plénu senátu představí harmonogram volby a požadavky na
kandidáta (tj. požadavky na předložení podkladů od kandidáta).

-

Předsednictvo jednomyslně schválilo zápis z jednání senátu 11. 5. 2021.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 1. 6. 2021 AS FSV UK:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 11. května
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. Představení prof. Králíčkové (LF Plzeň) a prof. Stehlíka (FF) jako kandidátů na funkci
rektora UK, od 16 hod
5. Převedení prostor ubytovacího zařízení Jinonice do správy fakulty
6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci a dostavbu jinonického areálu
7. Volební řád AS FSV UK
8. Výroční zpráva FSV UK pro rok 2020
9. Zpráva o hospodaření FSV UK pro rok 2020
10. Rozpočet AS FSV UK
11. Projednání harmonogramu volby kandidáta na děkana FSV UK
12. Podoba zápisu a nahrávání jednání AS FSV UK
13. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se i červnové zasedání AS FSV UK uskuteční on-line formou prostřednictvím
platformy Zoom.
Zapsala: Magda Pečená

