
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 23. 11. 2021 od 16:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Mgr. Veronika Macková, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D.;

Magdalena Mouralová, Ph.D., (on-line, bez hlasovacího práva); Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.;

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.;Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.; prof. MgA.

Martin Štoll, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Šimon Charvát; Bc. Tomáš Kouba; Bc. Jan Křovák; Bc. Kateřina Motyčková; Bc. Nick Ojo

Omorodion (on-line, bez hlasovacího práva); Karina Rejchrtová (on-line, bez hlasovacího práva);

Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch

Omluveni:

Mgr. Kateřina Konrádová, doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., Jakub Dolejš

Hosté: děkanka FSV UK doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (on-line); proděkan pro rozvoj

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemník FSV UK Ing. Ondřej Blažek

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, členy vedení a

hosty. Na úvod jménem celého pléna poděkovala bývalé tajemnici AS FSV UK Kateřině Vovsové,

které při té příležitosti předala kytici. Poté Magda Pečená představila návrh dnešního

mimořádného zasedání.

1. Schválení návrhu programu mimořádného zasedání a zápisu ze zasedání AS FSV UK ze dne 2. listopadu

2021

2. Rozšířený Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na

realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

3. Prodloužení Nájemní smlouvy v Pekařské č. 16

4. Různé



Jelikož nebyly žádné doplňující nebo pozměňující návrhy, dala Magda Pečená hlasovat o návrhu

programu tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 23. 11. 2021

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Tomalová, Charvát, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 2. listopadu 2021 byl rozeslán k připomínkám, jež byly

následně zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 2. listopadu 2021

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Tomalová, Charvát, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Na zasedání se on-line připojila děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová

Přišel tajemník FSV UK Ondřej Blažek

2. Rozšířený Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu “Rekonstrukce a
přístavba areálu UK Jinonice”

Magda Pečená předala slovo proděkanovi pro rozvoj Tomáši Karáskovi, aby senátorům představil

bod a vysvětlil tak důvody svolání dnešního mimořádného zasedání AS FSV UK. Proděkan

oznámil, že od posledního jednání pléna se zástupcům fakulty podařilo uzavřít jednání o klíčových

změnových agendách v oblasti slabo- a silnoproudu. Vedení má proto velký zájem, aby tyto

změnové listy mohly být univerzitním orgánům předloženy ke schválení ještě během prosince, což



by se bez svolání tohoto mimořádného zasedání nestihlo (vzhledem k časovým souslednostem

jednání dotčených orgánů).

Tomáš Karásek shrnul, že se podařilo uzavřít jednání o třech změnových listech - TLZ 22

(slaboproud a strukturovaná kabeláž), TLZ 23 (silnoproud) a TLZ 24 (úpravy vstupních dveří).

Informoval také, že celková částka dodatku č. 5 se tak zvýšila a vysvětlil financování, které půjde z

vnitřních zdrojů fakulty (FRIM a FPP). Dodal, že vicepráce jsou výsledkem velmi dlouhého a

komplikovaného procesu, kdy kolegové velmi pečlivě kontrolovali, zda jsou jednotlivé položky

správně naceněny.

Poté Magda Pečená vyzvala předsedkyni Ekonomické komise Karinu Rejchrtovou, aby

informovala o vysledku jednání EK. Karina Rejchrtová konstatovala, že výsledná částka je zhruba

o 170 tisíc korun nižší než v okamžiku, kdy rozšířený dodatek projednávala Ekonomická komise.

Proděkan odpověděl, že výsledná cena šla skutečně dolů, prosadit se to ale podle něj podařilo až

den poté, co EK zasedala. Magda Pečená v té souvislosti doplnila, že v podkladech pro dnešní

zasedání AS FSV UK je již uvedena správná částka.

Karina Rechrtová ztratila internetové připojení, proto se slova ujal Pavel Szobi, který řekl, že EK

senátu doporučuje rozšířený dodatek č. 5 schválit.

Magda Pečená otevřela diskusi. Hana Kubátová požádala tajemníka Ondřeje Blažka, aby osvětlil

jaké má fakulta v tomto ohledu finanční rezervy. Zmínila i současný trend růstu cen. Ondřej Blažek

v té souvislosti uvedl, že finanční polštář je poměrně velký (stav prostředků ve FRIM a FPP

mnohonásobně překračuje nároky dodatku č. 5). Tomáš Karásek řekl, že rostoucí ceny nejsou

nárokové. Ceny práce podle něj s růstem cen komponentů automaticky nenarůstají.

Přišel Martin Štoll

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená následně vyzvala senátory a senátorky k hlasování.

Usnesení č. 3: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě

o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci

projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ ve verzi rozšířené oproti

znění projednanému AS FSV UK dne 2 11. 2021.



Pro: Kubátová, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Kouba, Křovák,

Motyčková, Moravec, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

3. Prodloužení Nájemní smlouvy v Pekařské č. 16

Dalším bodem zasedání byla otázka prodloužení nájemní smlouvy v Pekařské č. 16.

Proděkan Tomáš Karásek uvedl, že v okamžiku, kdy se práce v Jinonicích protahují, tak se s

tajemníkem Ondřejem Blažkem shodli, že by bylo riskantní nemít pro ZS 2022/2023 zajištěné i jiné

prostory než ty nové zrekonstruované. Tomáš Karásek řekl, že se prodloužení nájemní smlouvy

podařilo vyjednat pro Pekařskou č. 16, a to až do 30. 4. 2023. Poslední tři měsíce nájemní smlouvy

- únor až duben 2023 - budou za symbolický nájem ve výši 1 EUR měsíčně (tyto zvýhodněné

měsíce se přesouvají ze stávající nájemní smlouvy, kde byly zaručeny také 3 nájmy za 1 EUR

(červen až srpen 2022), nejde tedy o žádné dodatečné zvýhodnění). V té době by podle

předpokladů mělo probíhat stěhování do Jinonic a navrácení prostor na Pekařské 16 do původního

stavu.

Magda Pečená následně požádala Karinu Rejchrtovou, aby seznámila plénum s výsledkem

jednání Ekonomické komise. Ta uvedla, že se EK rozhodla plénu doporučit, aby prodloužení

nájemní smlouvy v Pekařské č. 16 odsouhlasilo.

Poté předsedkyně AS FSV UK vyzvala senátory k diskusi. Hana Kubátová se zeptala na

symbolické nájemné v Pekařské č. 16. Konkrétně ji zajímalo, zda bude muset fakulta platit služby.

Tajemník Ondřej Blažek odpověděl, že bohužel ano. Dodal, že velkou neznámou v současnosti je,

kdo bude prostory využívat po fakultě. Bylo by podle něj výhodné, kdyby se jednalo o někoho, kdo

v nich bude také vyučovat. Náklady uvést prostory do původního stavu by pak totiž byly nižší.

Dále se Hana Kubátová zajímala o situaci týkající se pronájmu Pekařské č. 10. Tomáš Karásek

řekl, že objekt koupila oční klinika, která plánuje přestavbu. Až podle podoby těchto plánů se

ukáže, zda mohou být současné prostory pro IMS ještě přechodně použitelné. Nový majitel (oční

klinika) by se měl vyjádřit do konce letošního listopadu, jestli je možné smlouvu prodloužit, a až

poté bude vedení fakulty řešit, jak se se situací vypořádat, pokud by pokračování pronájmu nebylo

možné. Variant je podle Tomáše Karáska několik. Pavel Szobi v té souvislosti zmínil nabídku, se



kterou přišel ředitel IKSŽ Jakub Končelík - možnost využívat prostory ČTK v Opletalově ulici.

Tomáš Karásek uvedl, že spolu s tajemníkem Ondřejem Blažkem Jakuba Končelíka požádali, aby

tuto možnost zatím udržoval otevřenou. Pokud by situace ohledně Pekařské č. 10 nedopadla pro

fakultu dobře, poradil by se Tomáš Karásek s ředitelem IMS Tomášem Nigrinem. Poté by nastala

fáze krizového managementu. Ondřej Blažek dodal, že jedním z kritérií by byla i IT obslužnost

prostor. Variant je otevřených několik, kam by se institut mohl dočasně přestěhovat.

Další dotazy nikdo nevznesl, proto předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená vyzvala k hlasování.

Usnesení č. 4.: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek k nájemní

smlouvy v objektu Pekařská 16 s cílem jejího prodloužení, aby objekt mohl

poskytnout prostory pro výuku a zázemí studentům i zaměstnancům fakulty během

zimního semestru 2022.

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Tomáš Karásek poté plénu poděkoval a ujistil, že o vývoji kolem Pekařské 10 bude v budoucnu

informovat.

4. Různé

Eliška Tomalová vznesla na závěr zasedání dotaz, zda univerzita v současné době připravuje nová

proticovidová opatření. Tomáš Karásek odpověděl, že specifičtější informace zatím vedení fakulty

nemá. Následně předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená poděkovala za dnešní mimořádné

zasedání a pozvala na příští  řádné zasedání, které se uskuteční 7. prosince 2021.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK




