Zápis z řádného jednání AS FHS UK konaného dne 14. 4. 2016

Prezenční listina:
Přítomni: Lily Císařovská, Milan Hanyš, Jan Horský, Nicolas Maslowski, Hedvika Novotná
(přítomna od 2. bodu jednání), Jaroslav Novotný, Markéta Pražáková Seligová, Hana
Černáková, Petr Konůpka, Václav Krejcar, Jana Wohlmuth Markupová
Omluveni: Pavel Himl, Nikola Šnajderová
Hosté: Marie Pětová, Karel Strnad

Návrh bodů jednání:
1. Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 3. března 2016.
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015
3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015
4. Rozpočet fakulty na rok 2016
5. Seminář o paritě: diskuze o formátu a termínu konání
6. Zpráva z výjezdního jednání studentské části akademického senátu UK
7. Nástěnka AS FHS UK: umístění, obsah, správa
8. Různé
Návrh bodů jednání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 3. března 2016
Schvalování zápisu proběhlo bez připomínek.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
AS FHS UK schválil zápis zasedání ze dne 3. 3. 2016.

2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015
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Výroční zprávu o činnosti FHS UK za rok 2015 předložila děkanka fakulty Marie Pětová. Ta
senátu představila hlavně ty body zprávy, které fakultu nejvýrazněji reprezentují. Poté
proběhla krátká diskuse, a to především nad stavem a problémy realizace nového sídla FHS
UK.
Návrh usnesení č. 302: AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty
za rok 2015.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015
Děkanka fakulty Marie Pětová pověřila představením Výroční zprávy o hospodaření fakulty
za rok 2015 tajemníka fakulty Karla Strnada. Ten na začátku vysvětlil, že struktura zprávy je
dána předpisem ministerstva, a dále zdůraznil, že na zprávě je patrně nejdůležitější
hospodářský výsledek, který je za rok 2015 kladný více než obvykle. To je dáno novým
způsobem zaúčtování poplatků za studium, čímž jsou ve výsledku hospodaření započítané i
pohledávky za minulá léta, které kladný výsledek navyšují. Následná diskuse se týkala
především objasnění, proč došlo ke zpětnému zaúčtování starých pohledávek za poplatky za
studium, a možnosti jejich vymáhání.
Návrh usnesení č. 303: AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o hospodaření
fakulty za rok 2015.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

4. Rozpočet fakulty na rok 2016
Děkanka fakulty Marie Pětová pověřila představením návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016
opět tajemníka fakulty Karla Strnada. Ten připomněl, že ze zákona rozpočet nesmí být
ztrátový, takže je plánovaný jako vyrovnaný. Celkově je rozpočet FHS UK vyšší než loni, a to
i přes pokles příspěvku na studenty, který byl kompenzován především dotací na vědu a
získáním nové dotace na spravování budov a infrastruktury. Nově se též počítá s výrazně
vyššími odpisy, neboť se v roce 2016 předpokládá převod budovy nového sídla fakulty na
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FHS UK. V následné diskusi se především ujasňovalo určení nové dotace na spravování
budov a infrastruktury a dále možná rizika spojená se stavbou nového sídla fakulty.
Návrh usnesení č. 304: AS FHS UK schválil předložený návrh rozpočtu na rok 2016 bez
připomínek.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5. Seminář o paritě: diskuze o formátu a termínu konání
Předložil Václav Krejcar. V diskusi nad seminářem o paritním zastoupení studentů a učitelů
v akademickém senátu se přítomní senátoři shodli nad základní podobou a cílem semináře:
seminář by měl být společnou záležitostí celého AS FHS UK, měl by proběhnout mimo
oficiální zasedání senátu a měl by primárně tvořit půdu ke vzájemnému ujasnění postojů a
argumentů. Předpokládá se, že seminář může mít dvě fáze, první interní pouze pro AS FHS
UK, druhá širší, veřejná, s pozvanými hosty a externím moderátorem. O konání a konkrétní
podobě druhé fáze se rozhodne po proběhnutí první fáze. Na závěr diskuse se senátoři dohodli
nad několika možnými termíny pro konání první fáze semináře, upřesnění termínu proběhne
internetovým hlasováním, které si vzala na odpovědnost Jana Wohlmuth Markupová.

6. Zpráva z výjezdního jednání studentské části akademického senátu UK
Předložila Jana Wohlmuth Markupová. Z jednání vyzdvihla především body, které se týkají
nebo mohou týkat naší fakulty: facebook AS UK, možnost informovat celé vedení fakultních
senátů o žádostech adresovaných na vedení fakult ze strany AS UK, otázka podávání zpráv
z kolegia děkana na senát, přístup senátu do studijních sestav, návrh Kolejí a menz na zlepšení
kvality vlastních služeb ad. Proběhla krátká diskuse, v ní mj. vystoupila i děkanka fakulty
Marie Pětová ohledně vztahu kolegia a senátu, dále se také řešila možnost společného
obesílání celého vedení senátu maily.

7. Nástěnka AS FHS UK: umístění, obsah, správa
Petr Konůpka oznámil, že vyhotovil nástěnku, která má sloužit především pro zviditelnění AS
FHS UK. Seznámil senátory s umístěním a strukturou nástěnky. Senátoři se vesměs shodli na
tom, že vytvoření nástěnky vítají, avšak za podmínky, že se její vedení nestane formální
povinností pro AS FHS UK, že bude spravována dobrovolníkem a že se na ní nebudou
zaměňovat individuální stanoviska jednotlivých senátorů se stanoviskem senátu celého.

8. Různé
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Předseda senátu Milan Hanyš požádal Petra Konůpku coby zástupce fakulty na AS UK, aby
informoval akademický senát o posledním zasedání AS UK.
Hedvika Novotná upozornila ohledně kauz, k nimž by někdo chtěl iniciovat vydání stanoviska
senátu, že je potřeba poslat návrh stanoviska, nestačí pouhá informace.
Dále senát pověřuje Petra Konůpku, aby zjistil, jak je tomu s pravidly užívání jména
univerzity. Nad tímto pověřením se senát shodl tichým souhlasem.
Petr Konůpka připomněl, že nyní nevíme, kde a v jakém stavu je návrh novely Volebního a
jednacího řádu, jenž byl připraven a odsouhlasen na AS FHS UK na podzim 2015. Vedení
senátu prověří situaci.
Senátoři se shodli nad termínem příštího řádného zasedání AS FHS UK, a to ve čtvrtek 19. 5.
2016.

Přehled schválených usnesení:
302. AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2015.
303. AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2015.
304. AS FHS UK schválil předložený návrh rozpočtu na rok 2016 bez připomínek.

Zápis vyhotovil Jaroslav Novotný.
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