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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 4  

ze dne 3. října 2016 

 

Přítomni: L. Doleželová, D. Emler, T. Gec, M. Gregor, M. Hájek, L. Ježek, P. Jüptner, T. Karásek, Z. 
Kasáková, J. Končelík, M. Klejnová, M. Kubát, R. Mácová, P. Soukup, L. Stejskal, N. Švarcová, A. 
Tejkalová, V. Vejvoda, E. Horníčková, Pokorná, Mácová, Gec, Nigrin, Ježková 
Omluveni: F. Láb, V. Mistrová, M. Potůček, 
 

Sdělení děkana 
1) Hlavním bodem jednání bude projekt OP VVV, dále informace k obsazení pozice tajemníka 

fakulty a k oběhu dokladů (viz opatření děkana „Směrnice pro oběh účetních dokladů na FSV 

UK), různé. 
2) Informoval o způsobu rozhodnutí pro obsazení pozice tajemníka fakulty – od 1. 11. 2016 

bude kontrolou chodu děkanátu s pravomocemi v rozsahu funkce tajemníka Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy do nástupu nového tajemníka pověřen Mgr. Tomáš Gec. 
Výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty bude probíhat tak, aby se samotného výběru 
mohl zúčastnit kandidát na funkci děkana vzešlý z voleb. Nyní dochází k postupnému 
předání agendy na pověřeného tajemníka, požádal paní tajemnici o vysvětlení své rezignace. 

 
Sdělení Mgr. Lenky Doleželové Exelové, tajemnice fakulty 
1) Vysvětlila důvody své rezignace na pozici tajemnice fakulty - přechází na nové pracoviště 

blíž domovu. 
2) Dále informovala o přípravě nového opatření děkana „Směrnice pro oběh účetních dokladů na 

FSV UK“, které zavádí nové pojmy (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní atd.), s 
návrhem opatření byli na poradě seznámeni tajemníci institutů FSV UK (zaslána i 
elektronická verze návrhu), tuto povinnost upravuje zákona 320/2001. Opatření děkana 
bude účinné od 1. 1. 2017, tím bude dostatek prostoru pro jeho implementaci v rámci 
fakulty.  
Ředitel Jüptner požádal o zaslání reálného přehledu změn pro zajištění implementace. 
Tajemnice navrhla svolat schůzku s tajemníky institutů FSV UK, vedoucí EO, případně i s 
vedoucí oddělení vědy pro nastavení jasné definice pozic a implementaci opatření. 

 
Sdělení JUDr. PhDr. Tomáše Karáska, Ph.D., proděkana pro rozvoj 
1) Informoval o podaných projektových žádostech FSV UK do OP VVV (Výzvy 015-018) - byly 

podány 3 fakultní projekty a 1 celouniverzitní projekt s fakultní účastí (2 'měkké' 
neinvestiční a 2 'tvrdé' investiční, přehled projektů: viz prezentace proděkana Karáska), do 
podaných projektů byly v maximální možné míře zpracovány požadavky na vybavení, které 
byly vzneseny z institutů formou  dotazníků. 

2) Představil základní údaje - rozpočty, dobu realizace, cíle a aktivity podaných projektů: 
„Měkký“ projekt RUK (Bc./Mgr. studium) – výzva 015, projektu podpory doktorského studia 
(výzva 018) se ujala proděkanka Švarcová, investiční projekt „Hollar“ – výzva 017 (zastínění 
atria a vytvoření multifunkčního prostoru + v rámci projektu zřízení doktorandské 
místnosti), nastává komplikace schválení stanoviska od památkového ústavu. Poslední 
projekt je investiční projekt „Jinonice“ – výzva 016 (uznání projektovému koordinátorovi za 
rychlou koordinaci příprav projektu v krátkém časovém úseku) – optimalizovat zázemí pro  
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studijní činnosti, rozšíření ploch kanceláří a studijních, vytvoření pobytových prostor pro 
studenty, nové interiérové vybavení, úprava dopravního řešení, nový vstup, vybudování 
polyfunkčního prostoru. 

3) Objem rozpočtu zahrnuje vše nezbytné ke kompletní rekonstrukci a dobudování areálu, 
pokud to výzva připouští jako způsobilé náklady. Náklady na přípravu projektu OP VVV a na 
zpracování stavební dokumentace nebyly změněny. Dále informoval o spolufinancování - 
kompenzováno uznatelnými náklady fakulty zahrnutými do projektu (databáze, PC, síťové IT 
vybavení, vybavení učeben, atd.) – došlo by reálně k úspoře výdajů přenesením na 
projektové peníze. Celková výše kofinancování bude výsledkem rozhodnutí MŠMT, 
formálním podáním projektu nevzniká zatím pro FSV UK závazek projekt realizovat, pro 
další postup bude podstatný schvalovací proces na MŠMT. 

4) V další fázi dojde ke schvalování projektů na MŠMT, vymezení standardů vybavení pro 
jinonický areál, posouzení finanční udržitelnosti projektu (vč. kofinancování).  Děkan sdělil, 
že bude posouzeno podle doby stěhování FHS UK. Proděkan Karásek doplnil, že projektovou 
dokumentaci nabídne zástupcům Správy budov a zařízení UK na jednání k návrhu, aby 
správa budov a zařízení podala Ministerstvu životního prostředí projekt na opravu vnějšího 
pláště a případně výměnu oken a dalších prvků budovy v Jinonicích. 

5) Ředitelka Tejkalová požádala o zlepšení komunikace ze strany vedení fakulty k modernizaci 
a vybavení jinonického areálu a k celkové ceně za projekt, nesouhlasí s navýšením, proděkan 
Karásek vysvětlil, že celková částka zahrnuje náklady na stavební práce, vybavení, přípravu 
prováděcí stavební dokumentace, vybavení  serverovny  a knihovny, náklady na správu 
objektu během trvání projektu i náklady na projektový tým. Výše rozpočtu projektu se 
nepromítla do ceny architektonického projektu ani do ceny projektové přípravy pro podání 
do OP VVV. Na koordinačních schůzkách bude jednáno o standardu vybavení učeben. 
Ředitel Gregor by přivítal přesnější přehled rozpočtovaných částek a opatření pro případná 
rizika pro dodatečné náklady, proděkan Karásek sdělil, že navýšený rozpočet je konstruován 
tak, aby pokryl i případné neočekávané náklady. Podrobná analýza spolufinancování bude 
připravena k projednání ředitelům institutů FSV UK. 
Ředitel Jüptner by přivítal tabulku s přehledem vyhodnocených rizik, dále navrhl, aby fakulta 
zajistila vlastní stavební dozor, pan Vejvoda sdělil, že jsme jej již v této fázi využili, stejně 
jako bankovní garance a další služby, abychom předešli případným rizikům. 
Ředitelé institutů požadují, aby téma sestěhování bylo předmětem dalších jednání, děkan 
informoval, že v projektu je upraveno prostorové využití k sestěhování. Proděkan Karásek 
pozve ředitele institutů na schůzku k finančnímu a prostorovému řešení budovy v Jinonicích. 

 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 
 


