Zápis z jednání AS UK FHS konaného 10. 5. 2012
Prezenční listina:
Přítomni: L. Císařovská, J. Homolka, J. Horský, A. Kochari, S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná,
J. Novotný, M. Rádl, Š. Sedláček, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek
Hosté: L. Benyovszky, K. Strnad, R. Zika
Jednání bylo zahájeno v 16.00
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání:
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 19. 4. 2012
2) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012 (L. Benyovszky)
3) Stanovisko k návrhu dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání (A. Svoboda)
4) Schvalování programů PRVOUK (L. Benyovszky)
5) Informace o vývoji jednání o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci studentům
tento bod byl po dohodě z dnešního jednání vypuštěn a místo něj zařazen bod:
5) Informace o zasedání studentské komory AS FHS ve věci přidělení finančních prostředků na
podporu studentského života „Studentské konto“ (Š. Sedláček)
6) Různé

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 19. 4. 2012
Zapisovatel M. Rádl seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání. Po provedení
dílčích úprav, doplnění a přeformulování některých bodů byl zápis schválen.
AS UK FHS schvaluje upravený zápis jednání ze dne 19. 4. 2012.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
2. Schválení návrhu rozpočtu fakulty na rok 2012 (předkládá děkan L. Benyovszky)
Děkan L. Benyovszky krátce představil návrh rozpočtu UK FHS na rok 2012 a poté
předal slovo tajemníku fakulty K. Strnadovi. Tajemník fakulty podrobně seznámil AS návrhem
rozpočtu, vysvětlil některé body nebo upozornil na důležité skutečnosti. Rozpočet pro rok 2012
je připraven jako vyrovnaný.
Po seznámení s podrobnostmi rozpočtu byli přítomní senátoři vyzváni k diskuzi a
vznesení případných připomínek. Po krátké debatě a zodpovězení některých dotazů přistoupil AS
UK FHS k hlasování o schválení předloženého dokumentu:
AS UK FHS schvaluje návrh rozpočtu UK FHS na rok 2012 v předloženém znění.
pro: 12
zdrželi se: 0
proti: 0
Schváleno
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3. Stanovisko k návrhu dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání na UK (A. Svoboda)
A. Svoboda seznámil AS UK FHS s návrhem dílčích změn v Řádu CŽV pro UK.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásahy, které by nějak měnily smysl jednotlivých ustanovení,
ale převážně o úpravu formulací, nevznesl AS FHS k tomuto návrhu žádné připomínky a
navrhované změny schvaluje.
AS UK FHS projednal návrh dílčích změn Řádu CŽV UK, nevznesl k nim žádné připomínky a
schvaluje změny tak, jak byly senátu předloženy.
pro: 12
zdrželi se: 0
proti: 0
Schváleno
4. Schvalování programů PRVOUK (L. Benyovszky)
Děkan L. Benyovszky seznámil AS UK FHS s návrhem na rozdělení prostředků
institucionální podpory na realizaci Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
(PRVOUK) v roce 2012. Bylo navrženo celkovou částka rozdělit podle stejných kritérií, na
základě kterých byla tato podpora fakultě přidělena - tedy podle klíčových výkonů jednotlivých
programů. Následovala krátká debata, která se týkala zejména navrhovaného způsobu rozdělení
přidělených prostředků. Poté, co děkan zdůvodnil způsob rozdělení peněz a podrobně
zodpověděl všechny dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.
AS UK FHS schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programů rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově (PRVOUK) tak, jak bylo děkanem navrženo.
Jeden ze senátorů opustil před hlasováním jednací místnost, ostatní hlasovali takto:
pro: 10
zdrželi se: 1
proti: 0
Schváleno
5. Informace o zasedání studentské komory AS UK FHS ve věci přidělení finančních
prostředků na podporu studentského života „Studentské konto“ (Š. Sedláček)
Zástupci studentské komory AS UK FHS (Š. Sedláček a V. Tomášek) informovali senát o
zasedání studentské komory AS dne 3. 5. 2012 a o způsobu rozdělení finančních prostředků ze
studentského konta jednotlivým žadatelům. Třem z nich byly přiděleny prostředky v požadované
výši; poslednímu z žadatelů bylo (s ohledem na to, že určitá částka mu byla přidělena již na
minulém zasedání) doporučeno žádat o další podporu až po realizaci první části představeného
projektu. Senátu byla rovněž poskytnuta písemná zpráva „Zápis ze zasedání studentské komory
Akademického senátu UK FHS ve věcech Studentského konta“ ze dne 3. 5. 2012, která obsahuje
podrobnosti o průběhu jednání.
AS UK FHS bere na vědomí poskytnuté informace o zasedání studentské komory ve věci
studentského konta.
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6. Různé
V rámci tohoto bodu se rozvinula pouze krátká debata, která se týkala plánovaného
stěhování magisterských oborů z Hůrky do Dejvic-Vokovic. Zazněly obavy, zda úprava prostor a
stěhování nezasáhne až do dalšího semestru a nenaruší tak výuku. Vzhledem k dosavadnímu
plnění harmonogramu je však pravděpodobné, že termín přestěhování (během letních prázdnin)
bude dodržen.
Další náměty ani návrhy na doplnění dnešního jednání AS UK FHS nikdo nevznesl.

Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS byl předběžně stanoven na 14. 6. 2012
Přehled schválených usnesení:
177. AS UK FHS schvaluje návrh rozpočtu FHS na rok 2012 v předloženém znění.
178. AS UK FHS nevznáší žádné připomínky a schvaluje změny v Řádu CŽV UK tak, jak byly
předloženy.
179. AS UK FHS schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programů rozvoje vědních oblastí
na Univerzitě Karlově (PRVOUK) tak, jak bylo děkanem navrženo.

Zapsal: Michael Rádl, 10. 5. 2012

