
Zápis z jednání LK AS FSV UK 28. 11. 2019 
  
Místo a čas: Hollar, 110, 18:30 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK: Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.;               
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Omluveni: Bc. Ondřej Šveda, Ing. Jan Kindermann (oddělení projektové podpory a investic) 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: JUDr. Jindra Pavlová (právní referát); Ing. Ondřej Blažek (tajemník fakulty), JUDr.            
PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (proděkan pro rozvoj) 
 
Zápis: 
 

1. LK se zabývala bodem 7. návrhu programu prosincového pléna AS FSV UK (3. 12.              
2019): “Informace o smlouvě o pronájmu náhradních prostor za areál Jinonice”.           
Nejnovější informace o vývoji situace poskytli Ing. Blažek a dr. Karásek: 

a. prostory se jeví jako dostatečné, z kapacitních a finančních důvodů nebude k            
dispozici velká přednášková aula pro úvodní kurzy. Jako alternativy se          
nabízejí specifický pronájem takovéto posluchárny jinde, nebo rozdělení        
kurzů na menší skupiny studentů, 

b. potenciálním rizikem může být formální potřeba změny účelu užívání, 
c. smlouva Pekařská 10, sekce účel nájmu, prodejní akce: potenciálně         

problematické pro případné aktivity studentských spolků. Z tohoto hlediska by          
dané znění nemělo být problematické, protože v objektu Pekařská 10 budou           
umístěny výhradně kanceláře. 

d. Usnesení č. 1: “LK neshledává problém se záměrem uzavřít danou          
smlouvu.” 

Pro: Iran, Kobylka, Kukačka, Štoll, proti: Novotný, zdržel se: -. 
 

2. LK se zabývala bodem 9. návrhu programu “Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na               
vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu         
“Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice””. Doplňující informace poskytl dr.          
Karásek: 

a. jde zvláště o formální důvody, 
b. faktickou implikací je změna harmonogramu předávání ze dvou termínů do tří           

z důvodů lepší kontroly předávané projektové dokumentace, 
c. paralelní kontrola smlouvy probíhá ze strany MŠMT, 
d. Usnesení č. 2: “LK neshledává problém se záměrem uzavřít daný          

smluvní dodatek.” 
Pro: Iran, Kobylka, Kukačka, Štoll, proti: Novotný, zdržel se: -. 

 

 



3. LK se zabývala bodem 4. návrhu programu “Informace k dění okolo SBP IPS FSV              
UK a SBP, s. r. o.”. Nejnovější informace o vývoji situace poskytla JUDr. Pavlová a               
Ing. Blažek: 

a. 3 ukončení prac. poměru domluvou k 31. 1. 2020, 
b. probíhá předávání agendy pracoviště, součinnost s poskytovateli grantů, 
c. forenzní audit: nedošlo k uzavření smlouvy o součinnosti, auditor (Grant          

Thorton Advisory, s.r.o.) není z `Big 4', není jisté, zda půjde opravdu o             
forenzní audit dle požadavků vedení FSV, předpokládané datum doručení         
díla do 31. 12. 2019, 

d. vedení FSV oslovilo 29 partnerských firem konferencí ohledně podrobností         
financování, zatím cca 50% návratnost, 

e. LK požádá EK o sdílení dopisu od dr. Stejskala, 
f. dr. Novotný se výrazně ohrazuje proti spojování kauzy s odborovou          

organizací Vysokoškolského odborového svazu zaměstnanců FSV UK. 
 

4. LK se zabývala bodem 3. návrhu programu “Plán realizace strategického záměru           
FSV UK v roce 2020” s následujícími závěry: 

a. LK kvituje uvedení předložení aktualizovaných PPOS jakožto hodnotícího        
indikátoru. 

 
5. LK diskutovala souvislosti schválených usnesení směrem k odborové organizaci         

zaměstnanců FSV UK a vyjasňovala si vztah mezi akademickým senátem a           
odborovou organizací. 

 
 
 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 30. 11. 2019 
 
Kontrolovali: přítomní členové LK AS FSV UK a přítomní hosté 

 


