
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 5. září 2022 od 17:30 hodin

Místo: on-line, ZOOM

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

Hosté: Jan Křovák

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 prázdninových měsíců se sešlo kolegium děkana dvakrát (25. 7. a 15. 8.),
dále pak dnes (5. 9.), nicméně MP se neúčastnila (seznamovací kurzu e-Go mimo
Prahu). Zápisy jsou zveřejněny na webu. Rozšířené KD se koná 12. 9.

2. Jinonice - informace v zápisech KD. Podrobnější info o stavu a výhledu dokončení
díla  bude podáno na zasedání senátu.

3. Rozpočet AS FSV UK - proběhla diskuze ohledně rozdělení finančních prostředků z
rozpočtu přiděleného akademickému senátu. Je možné přistoupit k rozdělení
podobných způsobem jako loni (odměna tajemnici senátu a pak rozdělení na
“paušální” částky jednotlivým senátorům, po drobném navýšení s ohledem na jejich
funkce). Kdo se chce odměny vzdát, může se jí buď vzdát přímo nebo odměnu
přijmout a následně odeslat dle svého přesvědčení. JK zjistí, jakým způsobem se
odměny vzdávají na AS UK a jak je možné přispět na Nadační fond UK.
MP zjistí, zda je nějaká bezprostřední konkrétní poptávka po pomoci na FSV, ostatní
nápady vítány. Očekáváme diskusi na plénu 13. 9., finální rozhodnutí na zasedání
dne 11. října.

Informace z 6. 9. (od tajemnice AS UK, zprostředkoval JK): “Dle našich rozpočtových
pravidel zůstávají nevyčerpané finance v rozpočtu senátu a následně se
nevyčerpaná částka převádí na konci roku do fondu Mikuláš. Pokud chce někdo
věnovat finance na nadační fond, tak musí přijmout odměnu a následně finance
věnovat napřímo.”

4. Na plénu senátu dne 13.9. bude muset proběhnout diskuse o volbách do AS FSV UK,
volby proběhnou v listopadu 2022.
Předsednictvo se usneslo, že navrhne termín konání voleb na úterý 29. a středu 30.
listopadu. Předpokládáme, že na plénu senátu 13. 9. o volbách proběhne diskuse,
volby budou formálně vyhlášeny na zasedání senátu 11. 10. (předběžný návrh
usnesení: AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu FSV UK
pro funkční období 2023 - 2025 na 29. - 30. listopadu 2022, volby započnou 29. 11.
2020 v 9:00 a skončí 30. 11. 2022 v 18:00.)



Spolu s vyhlášením bude třeba zveřejnit (a tedy schválit) Technické podrobnosti
organizace, průběhu a zabezpečení voleb 2022. MP se domluví s panem
tajemníkem Blažkem, zda a popř. jaké bude nutné dělat změny do tohoto
dokumenty (podobný dokument byl již připraven pro minulé volby v listopadu 2020),
opět předpokládáme, že volby proběhnou pouze elektronicky.

Bude nutné opět ustanovit volební komisi, v komisi nesmí být ten, kdo bude
kandidovat. Bude žádoucí, aby každý institut opět nominoval jednoho zástupce
studentů a jednoho zástupce pedagogů. Není to však povinnost.
Odpovědnost za složení volební komise bude určena na plénu senátu (a přípravu
finálního seznamu členů volební komise ke schválení AS FSV UK na plénu 11. 10.).
Senátoři za jednotlivé instituty by si mohli vzít na starost nalezení těchto členů
volební komise.

Dále bude třeba, aby AS FSV UK stanovil termín pro podávání návrhů na
kandidáty/ky. Předsednictvo navrhuje tento termín od 17. října (od 9:00) do 11.
listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím kanálů dle čl. 4 Volebního řádu (tj.
podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), datové schránky fakulty,
e-mailem do schránky volební komise (bude nutné zřídit!). Kandidátní listiny musejí
být zveřejněny nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb. Volební komise musí mít
čas tyto kandidátní listiny připravit.

5. Téma udržitelnosti a energetických úspor na FSV UK - byla krátce iniciována
současná energetická situace, naše možnosti ji ovlivnit, prostor pro úspory (svícení
(časovače na tlačítkách, LED žárovky), odpady, snižování teploty především v
chodbách, způsob výuky v zimních měsících. Děkujeme za e-mail Honzy Křováka.
Budeme diskutovat i na zasedání senátu, MP osloví komise, aby se tématu věnovaly i
v rámci komisí.

6. Volba ombudsmanů 3. - 4. října - budeme se informovat u Barbory Součkové,
předsedkyně SocK AS FSV UK, zda je nutná ze strany předsednictva či pléna senátu
nějaká podporu. Sociální komise se pravděpodobně setká až v týdnu od 19. září.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 13. září 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 14. června 2022

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024

5. Doplnění členů Vědecké rady FSV UK

6. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

7. Dovolba do předsednictva AS FSV UK



8. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

9. Energeticky úsporné a udržitelné chování na FSV UK

10. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 13. září 2022 od 16:00 v místnosti 212 v
budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/91431532640
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/91431532640

