Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 5. 5. 2011

Prezenční listina:
přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič (příchod v 16:15), J. Homolka, J.
Horský, O. Hudeček, A. Kochari, A. Novák, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda,
V. Tomášek
hosté: L. Benyovszký, K. Strnad, Š. Pudlák, P. Pavlík, J. Tourek

Jednání bylo zahájeno v 16.00

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda a navrhnul následující program zasedání:

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 18. dubna 2011
2. Schválení návrhu Rozpočtu na rok 2011 (předkládá děkan Ladislav Benyovszky)
3. Volba kandidáta pro jmenování děkanem UK FHS na funkční období 2011–2015
4. Zpráva z květnového zasedán Studentské komory AS UK FHS ve věcech
studentského konta (Jakub Homolka)
5. Návrh prezentace připomínek AS UK FHS k Pracovnímu návrhu věcného záměru
zákona o vysokých školách (Jakub Homolka)
6. Iniciativa k novele Volebního a jednacího předpisu UK FHS (Aleš Svoboda)
7. Různé

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 18. 4. 2011

Vojtěch Tomášek seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu
z minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě V. Tomášek
zápis mírně přeformuloval.
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AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 18. 4. 2011 ve znění navržených úprav.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Schváleno

2.

Schválení návrhu Rozpočtu na rok 2011 (předkládá děkan Ladislav Benyovszky)

Děkan FHS UK Benyovszky a tajemník Strnad představili návrh rozpočtu FHS UK na rok
2011, jehož celková výše činí 130 481 000 Kč, a který byl tedy letos navýšen o částku deseti
miliónů. Tajemník Strnad na dotaz J. Novotného vysvětlil, jak funguje fond na investice, který
se tvoří z odpisů investičních majetků, takže jeho prostředky mohou být použity pouze na
investice. Na dotaz A. Svobody, jak došlo k navýšení příjmové částky za přijímací řízení,
tajemník Strnad vysvětlil, že fakulta letos očekává více uchazečů a také navýšení poplatků.
Na dotaz K. Bujárkové, čím je způsobeno celkové navýšení rozpočtu, odpověděl tajemník
Strnad, že k navýšení došlo zejména díky stipendiím pro doktorandy, což je ale vázáná dotace.
Děkan Benyovszky pak ještě doplnil, že důvodem je také navýšení dotací za vědeckou
činnost.

AS FHS UK schvaluje Návrh rozpočtu FHS UK na rok 2011 ve znění předloženém na řádném
zasedání AS 5. 5. 2011 děkanem FHS UK.

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno

3. Volba kandidáta pro jmenování děkanem UK FHS na funkční období 2011-2015
Na základě usnesení AS č. 136 Vyhlášení voleb kandidáta pro jmenování děkanem FHS UK
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ze dne 17. 3. a v souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze přistoupil AS k volbě kandidáta pro jmenování děkanem FHS UK. Předseda
A. Svoboda seznámil přítomné jak s procedurou volby (jedná se pouze o doporučení
kandidáta, které je poté rektorovi předloženo ke jmenování), tak s volebním řádem a
způsobem volby (tajné hlasování) a také s oběma kandidáty na tuto volbu, kterými byli doc.
PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. a Bc. et Bc. Štěpán Pudlák. Na základě volebního řádu byla
jmenována volební komise, ve složení A. Novák (předseda), L. Císařovská a S. Muhič
Dizdarevič, která zajistila řádný průběh hlasování (volební lístky, urna). V tajné volbě AS
zvolil kandidátem na jmenování děkanem FHS UK doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého,
CSc., který získal 13 hlasů. Bc. et Bc. Štěpán Pudlák nezískal žádný hlas. Veškerý průběh
volby je zaznamenán v protokolu o volbě, který zpracovala volební komise.

Dle č. I., čl. 5, odst. 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS a v souladu
s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. Akademický senát FHS UK rektorovi UK
navrhuje ke jmenování do funkce děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého, CSc.

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0

4. Zpráva z květnového zasedání Studentské komory AS FHS UK ve věcech
studentského konta (Jakub Homolka)

Místopředseda AS J. Homolka seznámil přítomné se zprávou z květnového zasedání
Studentské komory AS ve věci přerozdělení finančních prostředků studentského konta. Na
dotaz M. Seligové doplnil, že projekt dokumentu o Holocaustu probíhá v rámci tvůrčího
semináře J. Vodňanského. Na dotaz L. Císařovské pak ujistil, že předkládané částky
rozpočítané na drobné koruny nejsou chybné, ale vznikly na základě přesného propočtu.
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AS FHS UK schvaluje Zprávu z květnového zasedání Studentské komory AS FHS UK ve
věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou.

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0

5. Návrh prezentace připomínek AS UK FHS k Pracovnímu návrhu věcného záměru
zákona o vysokých školách (Jakub Homolka)

Místopředseda AS FHS UK J. Homolka navrhnul, aby AS svůj návrh připomínek
k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (1. verze) zveřejnil ve
formě PDF dokumentu na webových stránkách fakulty. AS s tímto návrhem souhlasil.
V. Tomášek pak seznámil přítomné s novými informacemi a dostupnými dokumenty
k danému Návrhu zákona o VŠ.

6.

Diskuze k novele Volebního a jednacího předpisu UK FHS (A. Svoboda)

Na návrh předsedy AS A. Svobody proběhla diskuze ve věci případné novelizace některých
bodů volebního řádu při volbě kandidáta na jmenování děkanem FHS UK. AS se shodl na
tom, že některé otázky (např. otázka veřejné prezentace kandidátů) by měly být předmětem
další diskuze.

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 2. 6. 2011 od 16.00.

Přehled schválených usnesení:
143. AS FHS UK schvaluje Návrh rozpočtu FHS UK na rok 2011 ve znění předloženém na
řádném zasedání AS 5. 5. 2011 děkanem FHS UK.

5
144. Dle č. I., čl. 5, odst. 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS a v
souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. Akademický senát FHS UK rektorovi
UK navrhuje ke jmenování do funkce děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého, CSc.
145. AS FHS UK schvaluje Zprávu z květnového zasedání Studentské komory AS FHS UK
ve věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou.

Zapsal
Vojtěch Tomášek

