
Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 6.5. 2010 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Homolka, J. Horský,, B. Knotková-Čapková, H. Novotná, J. Novotný, M. 
Seligová, A. Svoboda, P. Šimáček, R. Zika 
Omluveni: O. Hudeček, S. Muhič Dizdarevič, A. Veselská, A. Vít 
Hosté: L. Benyovszky, K. Strnad 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 8. 4. 2010  
 

2. Schválení návrhu Rozpočtu na rok 2010 (předkládá děkan Ladislav Benyovszky)  
 
3. Projednání stanoviska nebo připomínek k dílčím změnám statutu a řádů     
                                                                           
a) Příloha č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení), čj. 72b/2010  
b) Studijní a zkušební řád UK, čj. 72a/2010  
c) Stipendijní řád UK, čj. 72c/2010  
d) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čj. 72d/2010  
 
4. Připomínka k provozu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích  
(předkládá senátor Aleš Vít) 
 
5. Různé. 
 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze 8.4. 2010 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
 
2. Schválení Rozpočtu na rok 2010  
 
Děkan Ladislav Benyovszky představil předkládaný rozpočet. 
 



K předloženému návrhu Rozpočtu na rok 2010 neměl AS FHS UK po krátké diskusi žádných 
výhrad. 
 
AS FHS UK schvaluje Rozpočet na  rok 2010. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
Děkan L. Benyovszky spolu s tajemníkem K. Strnadem v souvislosti s rozpočtem  ještě 
připomněli, že na základě dřívějších studentských návrhů je připraveno „Studentské konto“, 
ze kterého mohou být financovány studentské aktivity přispívající k životu akademické obce 
FHS UK, nicméně doposud není dořešen mechanismus přerozdělování těchto prostředků. O 
věci se vedla diskuse, během které se většina senátorů shodla, že vůdčí roli by v této věci 
měla hrát zejména Studentská komora AS FHS UK. Senátor J. Homolka přislíbil, že se věcí 
bude do příštího zasedání zabývat. 
 
 
 
3. Projednání stanoviska nebo připomínek k dílčím změnám statutu a řádů 
 
Jednotlivě byly projednány následující body: 
 
a) Příloha č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení), čj. 72b/2010  
b) Studijní a zkušební řád UK, čj. 72a/2010  
c) Stipendijní řád UK, čj. 72c/2010  
d) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čj. 72d/2010 
 
Akademický senát se seznámil s návrhy dílčích změn a nevznáší k nim žádné podstatné 

připomínky. Pouze v případě Stipendijního řádu upozorňuje na 2 vypadlé předložky „v“, které 
by se v konečné redakci textu měly objevit na těchto místech:  

(V novém odstavci 6, čl. 4, na konci) „…že stipendium je přiznáváno studentům zpětně za 

vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického 

roku.“.  
(V čl. 2, opět na konci) „…je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky 
v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku, lze toto ustanovení 
použít poprvé pro úseky studia v rámci akademického roku 2010/2011.“  
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
 
4. Připomínka k provozu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích 



 
Předkladatel a senátor A. Vít se nedostavil a nepověřil nikoho ze senátorů, aby jeho 
připomínku přednesl, takže senát se tímto bodem nezabýval.  
 
 
 
5. Různé. 
 
Senátorka B. Knotková-Čapková upozornila, že má problémy se senátní poštou a v souvislosti 
s tím připomněla svou mailovou adresu: knotkovb@yahoo.com 
 
Senátorka H. Novotná požádala ostatní senátory, aby hromadnou e-mailovou komunikaci 
používali jen v závažných případech a v únosné míře.  
 
Senátor J. Horský upozornil, že nevystupuje v žádných diskusích na internetu a osoba, která 
tak činí pod jménem J. Horský, není totožná se senátorem Horským. 
 
Senátor J. Homolka požádal předsedu A. Svobodu, zdali by předběžný program zasedání AS 
FHS UK, který je rozesílán senátorům a dalším členům akademické obce FHS UK, mohl být 
zveřejňován na webových stránkách senátu a potenciální zájemci o návštěvu veřejných 
jednání tak mohli mít představu, čím se bude AS FHS UK na daném zasedání zabývat. 
 
 
AS FHS UK se shodl, že další zasedání se uskuteční 10.6.  2010 v 16,00. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,02. 
 
 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
115. AS FHS UK schvaluje Rozpočet na rok 2010. 
116. AS FHS UK se seznámil s návrhy dílčích změn a ne vznáší k nim žádné podstatné 

připomínky. Pouze v případě Stipendijního řádu upozorňuje na 2 vypadlé předložky „v“, které 
by se v konečné redakci textu měly objevit na těchto místech:  

(V novém odstavci 6, čl. 4, na konci) „…že stipendium je přiznáváno studentům zpětně za 
vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož 

akademického roku.“.  
(V čl. 2, opět na konci) „…je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky 
v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku, lze toto ustanovení 
použít poprvé pro úseky studia v rámci akademického roku 2010/2011.“ 
 


