
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 17. 6. 2020  
  
Místo a čas: online prostřednictvím Zoom, 9:00. 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK:; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Bc.               
Ondřej Šveda. 
 
Omluveni: Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: Ing. Jan Kindermann (oddělení projektové podpory a investic). 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 2. návrhu programu mimořádného zasedání AS FSV UK (18. 6.              
2020) “Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení              
stavby na realizaci projektu Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice”: 

a. Ing. Kindermann seznámil LK se souvisejícími detaily a přílohami k DZ: 
i. první změna proběhla na základě aktuálního jednání se sousedícím SVJ; 
ii. příloha č. 1: souvisí s první změnou dodatku - zřízením provizorního vjezdu; 
iii. příloha č. 2: změny vyvolané situací s dodavateli materiálu; 

b. JK upozornil na překlep v Ceně díla - bude upraveno; 
c. Rizika: u provizorního vjezdu jde spíše o minimalizaci rizik - SVJ jinak hrozilo             

soudním sporem (předběžné opatření, které by mohlo ohrozit realizaci stavby). Při           
dodávce do 31. 8. se finální termín neposouvá a ani další termíny nejsou ohroženy. 

 
2. LK na základě Usnesení AS FSV UK č. 8 ze dne 2. 6. 2020 a dle zápisu LK ze dne 1. 6.                      

2020 a související DZ ze dne 24. 5. 2020 připravila první pracovní verzi návrhu novelizace               
Jednacího řádu AS FSV UK: 

a. byly zakomponovány body 5. c. a 5. d. ze zápisu LK 1. 6. 2020 (s mírnou úpravou); 
b. byly zakomponovány změny ve čl. 14/7 a 25 dle DZ z 24. 5. 2020; 
c. ostatní detaily byly ponechány v původním znění; 
d. s LK AS UK je potřeba si potvrdit formální úpravu výsledného návrhu novelizace             

vnitřního předpisu fakulty; 
e. JK předloží pracovní verzi návrhu novelizace ke konzultaci LK AS UK. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 17. 6. 2020. 
 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK. 
 

 


