Zápis z jednání AS FHS UK z 20. 10. 2016
Přítomni: L. Císařovská, H. Černáková, M. Hanyš, P. Himl, J. Horský, M. Krausová, H. Novotná, J.
Novotný, M. Maslowski, M. Pražáková Seligová, J. Wohlmuth Markupová
Nepřítomni: P. Konůpka, N. Šnajderová
Hosté: M. Pětová
Předseda senátu přivítal novou senátorku Michaelu Krausovou, jež se ujala mandátu odstoupivšího
senátora Václava Krejcara.
Návrh programu:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK 22. září
2. Projednání výše stipendií za vynikající studijní výsledky (M. Pětová)
3. Vyjádření k dofinancování investičního záměru „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“
(M. Pětová)
4. Představení návrhu Jednacího řádu AS FHS UK (M. Hanyš)
5. Různé
Původně avízovaný návrh programu jednání byl na podnět paní děkanky doplněn o bod č. 3. a
schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu z jednání AS FHS UK z 22. 9. 2016
Senátoři se shodli na několika drobných úpravách navrženého zápisu a upravený zápis přijali.
AS FHS UK schválil zápis z jednání AS FHS UK z 22. 9. 2016.
8–0–3
2. Projednání výše stipendií za vynikající studijní výsledky (M. Pětová)
Po konzultaci s příslušnými orgány fakulty a v souladu se Stipendijním řádem UK, čl. 4, b. 4, děkanka
FHS UK navrhuje vyplácet v tomto akademickém roce maximální možnou výši prospěchových
stipendií za vynikající studijní výsledky, tj. 33 000 Kč / p. a., neboť fakulta má dostatečné prostředky,
aby mohla tato stipendia poskytnout.
Usnesení:
AS FHS UK schválil návrh děkanky FHS UK vyplácet v tomto akademickém roce stipendia za
vynikající studijní výsledky ve výši 33000 Kč / p. a.
11 – 0 – 0
3. Vyjádření k dofinancování investičního záměru „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17.
listopadu“ (M. Pětová)
Děkanka FHS UK informovala senát o tom, jak pokračuje příprava výstavby budoucího sídla fakulty.
Investiční záměr rekonstrukce budovy menzy 17. listopadu prošel dlouhým připomínkovým řízením,
byl schválen a registrován; do výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky se přihlásilo 14
stavebních firem, avšak státní dotace, která byla na tuto akci vyčleněna a nemůže již být navýšena,
plně nepokryje ani nejnižší nabídkovou cenu. (Rozdíl mezi nejnižší nabídkou a přidělenou státní
dotací na stavební část akce činí necelých 50 mil. Kč. Předpokládaná cena byla nižší jednak proto, že
schvalování investičního záměru trvalo neúměrně dlouho a během této doby ceny ve stavebnictví

vzrostly, jednak proto, že během přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace
prováděcí se ukázalo nutné poněkud rozšířit objem stavebních prací.) V této situaci se jako
nejschůdnější varianta řešení jeví dofinancování rozdílu z finančních zdrojů žadatele, a sice tak, že
polovinu by uhradila fakulta z vlastních prostředků, které má pro tento účel k dispozici, a druhou
polovinu by pokryla universita, s čímž kolegium rektora předběžně souhlasí. Po diskusi, která na toto
téma v senátu proběhla, senát přijal následující usnesení:
Akademický senát FHS UK souhlasí s tím, aby polovinu rozdílu mezi přidělenou státní dotací na
stavební část Investičního záměru „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“ (EDS
133DE000005) a cenou vysoutěženou v rámci zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky
s názvem „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“, EDS 133DE000005, uhradila fakulta
z vlastních finančních prostředků.
11 – 0 – 0
(odchází M. Pražáková Seligová)
4. Představení návrhu Jednacího řádu AS FHS UK (M. Hanyš)
Předseda akademického senátu předložil k diskusi a připomínkám první verzi návrhu nového
Jednacího řádu AS FHS UK, která vychází jak ze stávajícího jednacího řádu, tak z pracovního návrhu
nového Jednacího řádu UK, a upozornil, v čem se předkládaná úprava liší. V následné pracovní debatě
zazněla řada připomínek, mimo jiné zejména k 2/6 a 7, 4/7, 5/3, 6/3 a 4, čl. 8, čl. 11, 13/4, 6 a 8.
Senátoři se dohodli, že předseda senátu na základě proběhlé diskuse připraví druhou verzi Jednacího
řádu, kterou senátorům pošle k připomínkování.
(Odchází J. Novotný)
5. Různé
a) Senát byl informován o výzvě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání
návrhů na zařazení osob do seznamu hodnotitelů. Nominace odborných autorit mohou probíhat do 4.
11. 2016 a nominace studentů až do 14. 11. 2016. Senátoři by měli o této výzvě informovat své
akademické kolegy.
b) Senátor M. Maslowski oznámil, že je nucen z pracovních důvodů senát opustit, ačkoliv má mandát
ještě na 3 měsíce. Předseda senátu mu za celý senát poděkoval za přínosnou spolupráci.
c) Senátorka M. Krausová se zasazuje o obnovení elektronické knihovny, která bývala dříve dostupná
všem členům akademické obce, ale kvůli migraci serveru a problémům s autorskými právy byla
uzavřena. Rozvinula se diskuse, v níž zazněla celá škála názorů, od konzervativních po radikální, a
ukázalo se, že tato otázka je nejen technická (obrovský objem dat), ale také souvisí s pojetím
autorských práv a s dostupností a ochranou zdrojů. M. Pětová příště poskytne informace o tom, jaké
příčiny vedly k uzavření tehdy existující rozsáhlé elektronické knihovny, a M. Krausová pro příští
senát připraví rozklad ohledně legislativní stránky této otázky.
d) Paní děkanka připomněla, že vzhledem k novelizaci zákona o vysokých školách bude třeba
zpracovat celý balík nových předpisů i na fakultní úrovni. Tím se bude začátkem prosince na
výjezdním zasedání zabývat kolegium děkana. Kolegium uvítá návrhy a podněty v tomto směru,
zejména budou-li předloženy tak, aby mohly být do návrhů předpisů začleněny už v první vlně úprav.
Navržený termín příštího zasedání senátu: 10. 11. 2016

Přehled přijatých usnesení:
AS FHS UK schválil návrh děkanky UK FHS vyplácet v tomto akademickém roce stipendia za
vynikající studijní výsledky ve výši 33000 Kč.
Akademický senát FHS UK souhlasí s tím, aby polovinu rozdílu mezi přidělenou státní dotací na
stavební část Investičního záměru „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“ (EDS
133DE000005) a cenou vysoutěženou v rámci zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky
s názvem „UK FHS – Rekonstrukce menzy 17. listopadu“, EDS 133DE000005, uhradila fakulta
z vlastních finančních prostředků.
V Praze 21. 10. 2016
Zapsala Lily Císařovská

