Zápis z jednání AS UK FHS konaného 13. 3. 2014
Prezenční listina

Přítomni:

L. Císařovská, J. Horský, J. Marek, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný,
M. Seligová, V. Vávrová, V. Štěrba, J. Matoušek, O. Tůma
Nepřítomni (omluveni): A. Svoboda, J. Blažejovský
Hosté:
M. Pětová, L. Benyovszky, P. Konůpka, K. Strnad
Návrh bodů jednání:

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK z 6. 2. 2014
2) Návrh dílčí změny vnitřního mzdového předpisu UK (čj. 34/2014)
3) Různé
Návrh schválen tichým souhlasem.
1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 12. 12. 2013

V zápise je nutné doplnit, že 3. členem komise byla L. Císařovská a provést
stylistické úpravy navržené L. Císařovskou.
Výsledky hlasování o přijetí zápisu ze dne 12. 12. 2013:
– proti: 10
– pro: 0
– zdrželi se: 1
AS UK FHS schválil zápis ze dne 6. 2. 2013.
2/ Návrh dílčí změny vnitřního mzdového předpisu UK (čj. 34/2014)

Problematiku představil K. Strnad. Změna představuje v podstatě návrat k dřívější
praxi na Univerzitě, možnost více příplatků za výkon vedoucích funkcí; FHS se
změna prakticky netýká.
Návrh formulace usnesení:
AS FHS UK souhlasí s navrhovanou dílčí změnou vnitřního předpisu mzdového předpisu
UK (č. j. 34/2014).
Výsledky hlasování o přijetí návrhu.
– proti: 0
– pro: 11
– zdržel se: 0
244. AS FHS UK souhlasí s navrhovanou dílčí změnou vnitřního mzdového předpisu UK
(č. j. 34/2014).
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3/ Různé
Rozdělování finančních prostředků ze Studentského konta

J. Matoušek seznámil přítomné s výsledky zasedání SK AS FHS UK ve věci
Studentského konta (viz zápis ze dne 7. 3. 2014). Celkem byly podány 3 žádosti:
1) Ples FHS UK; SK AS FHS navrhuje podporu ve výši 11 500 Kč. 2) Humanitní
revue Humr – záměr alespoň částečně obnovit tištěnou verzi časopisu; SK AS FHS
navrhuje podporu ve výši 7 500 Kč oproti žádaným 8 000 Kč. 3) Festival
JinoniceJinak; SK AS FHS navrhuje podporu ve výši 5 000 Kč oproti žádaným
13 600 Kč. Zástupci SK AS při rozhodování přihlédli k údajným výhradám děkana
FHS L. Benyovského proti minulému ročníku akce, k příliš vysokým a
nedostatečně objasněným částkám u některých položek a k formálním
nedostatkům žádosti.
Diskuse. L. Benyovszky se vyjádřil k připomínkám vůči minulým ročníkům akce.
Jednak bylo podáno několik stížností proti hluku i hygienickým nedostatkům,
jednak byla dle L. Benyovszkého forma akce adekvátní spíše pro klub než prostory
fakulty. Ačkoli se J. Blažejovský při jednání SK AS zavázal s L. Benyovszkym
záležitost prodiskutovat, k žádnému jednání dle L. Benyovszkého dosud nedošlo.
245. AS FHS bere návrh SK AS na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta
na vědomí a ponechává jej bez připomínek.
Plánovaná debata s primátorem

L. Benyovszky požádal plénum a zejména pak studentské zástupce AS FHS UK
o spolupráci při propagaci debaty s primátorem hl. m. Prahy. M. Pětová k tomu
dodala, že je potřeba si na debatu připravit vhodná témata. Nechce, aby se diskuse
týkala jen ekonomických otázek a aby vyzněla jen jako součást primátorovy
sebeprezentace. V plánech rozvoje Prahy není jasné, jakou roli UK zastává
v koncepci rozvoje města – bylo by dobré, aby se s UK (i jinými univerzitami)
jednoznačně počítalo již na této úrovni. H. Novotná navrhuje, že by součástí akce
mohla být také prezentace o stavu vyjednávání přestavby budovy v Troji.
Diskuse ohledně studentského klubu K4

O. Tůma krátce představil kauzu výběrového řízení na nového provozovatele
studentského klubu K4. Po neúspěšném prvním konkurzu z důvodu
neadekvátnosti výherce (zjistilo se, že je v exekučním řízení) byl vyhlášen nový
konkurz, v němž je značný důraz kladen na zisk klubu. Dle J. Marka je důležité
chystané zasedání Ekonomické komise.
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Chystané změny rozpočtu

L. Benyovszky senátu krátce představil rozpočet na příští rok, který opět poroste.
Je to dáno hlavně změnami ve vnitřní struktuře oborů (nejzásadnější změnou bylo
zavedení samoplátců). Základ rozpočtu rok tak činí 95 927 tis. oproti loňským
89 000 tis. Velký dík za tuto změnu patří proděkanu pro studium J. Kružíkovi.
Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 10. 4. od 16:00 v místnosti 6004.
Přehled schválených usnesení

244. AS FHS UK souhlasí s navrhovanou dílčí změnou vnitřního předpisu mzdového
předpisu UK (č. j. 34/2014).
245. AS FHS bere návrh SK AS na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta
na vědomí a ponechává jej bez připomínek.

V Praze dne 13. 3. 2013
Zapsal Petr Konůpka

