Zápis č. 1 ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 7. 2. 2019 od 17:00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomní: Václav Moravec, Jaromír Soukup, Ondřej Šveda, Šimon Appelt
Úvodem Václav Moravec představil předsednictvu své poznámky a dosavadní činnost. Ocenil práci
zapisovatelky a administrátorky AS FSV UK Kateřiny Vovsové a uvedl, že již dochází k zásadní proměně
a aktualizaci webových stránek senátu. Předsednictvo diskutovalo podnět Jiřího Kukačky, jenž skrze emailovou komunikaci navrhl „osobnější“ design webové stránky po vzoru AS UK (např. přidání
fotografií senátorů). Václav Moravec navrhl, že na další zasedání pléna svolá senátory o něco dříve,
aby se uskutečnilo fotografování. Ostatní členové předsednictva souhlasili.
Předseda dále informoval o přidání nové sekce „Předsednictvo“ na webové stránky AS FSV UK, kde
budou zveřejňovány zápisy, termíny schůzek a další. Následně hovořil o termínech prvních setkání
jednotlivých komisí a zahájil diskuzi na toto téma. Předsednictvo se shodlo na svolání ekonomické
komise, ostatní komise (studijní, sociální a komise pro rozvoj) budou svolány na základě rozhodnutí
březnového pléna AS FSV UK. Moravec se zavázal na kolegiu děkanky zjistit, kdy bude sestaven
rozpočet, což bude směrodatné i pro ekonomickou komisi.
Diskuze se následně věnovala čilé e-mailové komunikaci, v níž senátorky a senátoři řešili zviditelnění
AS FSV UK a aktivity s tím spojené. Ondřej Šveda navrhl zařadit tento bod do programu březnového
zasedání. Následovala debata o tom, zda ustanovit dočasnou komisi, která se bude těmito aktivitami
zabývat. V tomto kontextu řešilo předsednictvo i možnost on-line streamování schůzí AS FSV UK –
problematické ovšem může být například kvůli GDPR, možné dezinterpretaci něčích slov či finanční
náročnosti přenosu. Předsednictvo se shodlo na zařazení bodu do programu březnového pléna.
Šimon Appelt a Ondřej Šveda informovali předsednictvo o termínech rozdělování tzv. studentských
peněz a o principech fungování. Moravec dodal, že po rozpravě s děkankou lze letos očekávat
zachování rozpočtu na studentské aktivity ve výši 350 000, - Kč, což bylo předsednictvem velice kladně
přijato. Současně hodlá předseda usilovat o to, aby byl „Den FSV UK“ financován z jiných prostředků,
než jsou studentské peníze. Rozhodnutí studentské komory o přerozdělení peněz bude prezentováno
na březnovém zasedání AS FSV UK.
Hovořilo se i o zasedání legislativní komise. Předsednictvo se shodlo, že legislativní komise musí
prodiskutovat nový jednací řád již na první schůzce a představit senátu své doporučení na březnovém
plénu.
Dále se probírala aktualizace webových stránek institutů a sjednocení jejich designu. Dalším
navrhovaným bodem březnového zasedání je elektronizace voleb – členové senátu se shodli, že je
toto potřeba začít řešit co nejdříve. Jaromír Soukup navrhl, že zajistí potřebné podklady od ostatních
senátorů a připomněl, že studenti ISS na pokyn Viléma Novotného vypracovali semestrální práce právě
na toto téma. Šveda se zavázal poptat tyto podklady od studentů a případně je i pozvat k účasti na
březnovém plénu či na komisi pro rozvoj.
Navrhované body březnového zasedání:
1.
2.
3.
4.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK
Informace z vedení FSV UK
Informace o jednání studentské komory ve věci studentských peněz (Zaštiťuje O. Šveda)
Dodatečná volba členů komisí

5. Diskuze nad novým jednacím řádem, doporučení legislativní komise
6. Metody zviditelnění senátu, diskuze o založení dočasné komise za těmito účely (Zaštiťuje V.
Moravec)
7. Elektronické volby jako agenda komise pro rozvoj fakulty (Zaštiťuje J. Soukup)
8. Různé

Zapsal: Ondřej Šveda

