
Zápis z jednání LK AS FSV UK 7. 5. 2019 
  
Místo a čas: Hollar, 212, 14:15 
  
Přítomni za LK AS FSV UK: 
Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda  
 
Omluveni: 
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Hosté: - 
 
Zápis: 
 

1. Jiří Kukačka seznámil členy LK s posledními kroky týkající se nového znění            
Jednacího řádu AS FSV UK, které bylo schváleno dne 2. 4. 2019: 

a. LK AS UK neměla k finální verzi dalších připomínek. 
b. Předseda AS FSV UK Moravec zaslal dle pokynů kanceláře AS UK           

elektronickou i vytištěnou a podepsanou verzi spolu se zápisem usnesení AS           
FSV UK tajemnici LK AS UK Elišce Kadlecové. Elektronická verze byla           
zaslána e-mailem již dne 5. 4., vytištěná verze s podpisy následovala v            
jednotkách pracovních dní. Z kanceláře AS UK bylo potvrzeno         
bezproblémové doručení všech dokumentů. 

c. Projednání Jednacího řádu AS FSV UK by mělo být zařazeno na zasedání            
AS UK dne 17. 5. 2019. 

 
2. LK AS FSV UK se na výzvu předsedy AS FSV UK zabývala návrhem příkazní              

smlouvy o výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování            
Areálu UK Jinonice předloženým na zasedání dne 7. 5. 2019 a bere jej na vědomí: 

a. LK velice oceňuje průběžné a transparentní informace o jednotlivých krocích          
realizace 'Jinonického projektu' poskytované formou podrobných důvodových       
zpráv a předkládání důležitých dokumentů pro informaci a k vyjádření AS           
FSV UK. 

b. LK nevydává žádné formální stanovisko k samotnému předloženému znění         
textu příkazní smlouvy, protože se domnívá, že dokumenty obdobného         
charakteru nespadají do sféry její působnosti a kompetencí. Agendu LK          
představují zvláště vnitřní předpisy fakulty a jejich návaznost na/souvislost s          
vyššími předpisy. Posuzovat podrobněji technické a odborné záležitosti        
tohoto typu je současně mimo expertízu členů LK. 

c. LK předá předkladateli neformální soubor komentářů, které vzešly z diskuze          
znění návrhu příkazní smlouvy na zasedání LK. 

d. LK navrhuje dvě možná alternativní usnesení, které nebudou naznačovat         
implicitní souhlas AS FSV UK s konkrétním předloženým zněním textu          
příkazní smlouvy: 



A: “AS FSV UK souhlasí s obecným záměrem uzavření příkazní smlouvy o            
výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování          
Areálu UK Jinonice.” 
 
B: “AS FSV UK bere na vědomí obecný záměr uzavření příkazní smlouvy o             
výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování          
Areálu UK Jinonice.” 

 
 
 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 7. 5. 2019 
 
Kontrolovali: všichni přítomní členové LK AS FSV UK 

 
 
 
 


