
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 2. 2. 2021 od 15:00 

Místo: online jednání prostřednictvím platformy Zoom 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.;               

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová,            

Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Mgr.               

Eliška Tomalová, Ph.D.  

 

Za studentskou komoru: 

Šimon Charvát; Mgr. Kateřina Konrádová; Tomáš Kouba; Bc. Jan Křovák; Bc. Kateřina Motyčková;             

Bc. Nick Ojo Omorodion; Karina Rejchrtová; Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch; Bc. Filip              

Šourek 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; tajemník fakulty Ing. Ondřej             

Blažek; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; členka kolegia děkanky pro             

mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; člen kolegia            

děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Ing.             

Jan Kindermann; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D; Bc. Martin Bláha; Bc.              

Ondřej Šveda; Mgr. Lucie Poslušná; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.;             

Jan Hlaváč, Lucie Lemonová; PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze 
dne 12. ledna 2021  

 

Stávající předseda AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení             

a hosty. Přivítal nově zvolené senátory a senátorky, kteří se dnes ujímají svého mandátu.  

Václav Moravec následně představil návrh programu dnešního zasedání, který byl jednohlasně           

schválen předsednictvem senátu: 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 12. ledna 2021 

2. Informace z vedení FSV UK 

3. Volba předsedy, místopředsedy a předsednictva AS FSV UK 

4. Ustavení komisí AS FSV UK a schválení jejich členů 
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5. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2020/2021 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na               

realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ 

7. Různé 

 

Jelikož nebyly žádné doplňující nebo pozměňující návrhy, dal Václav Moravec hlasovat o návrhu             

programu tak, jak byl předložen.  

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 2. 2. 2021. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,           

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,          

Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Zápis z posledního zasedání AS FSV UK ze dne 12. ledna 2021 byl rozeslán k připomínkám, jež                 

byly následně zapracovány.  

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 12. 1. 2021. 

Pro: Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Ojo            

Omorodion, Rejchrtová, Šarboch, Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Mouralová, Konrádová, Hejlová, Motyčková, Součková, Kouba 

Schváleno 

 

2. Informace z vedení FSV UK  
 

Václav Moravec informoval plénum, že tento bod je již tradicí, kdy děkanka nebo někdo z vedení                

informuje o tom, co se za uplynulý měsíc událo a co se aktuálně řeší. Následně předal slovo                 

děkance. Děkanka poděkovala za slovo a řekla, že se těší na spolupráci, věří, že bude stejně                

zajímavá a příjemná jako se senátem předchozím, a doufá, že se jim bude společně dařit posouvat                

fakultu dále. Ocenila, že se vždy dokázali dobrat závěru, který byl prospěšný pro všechny. 

 

Jak již řekl Václav Moravec, na začátku zasedání pléna vždy vedení prezentuje, co řešilo v               

uplynulém měsíci a co je čeká, zároveň informuje, pokud bude něco zapotřebí projednat senátem. 
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V současné chvíli mají upravený Strategický záměr FSV UK pro roky 2021 - 2025, byl odeslán                

Vědecké radě fakulty, která ho projedná, než půjde znovu na senát, chtějí ho předložit na březnové                

zasedání senátu. Zároveň předloží i vypořádání Strategického záměru na právě proběhlé období            

2016 - 2020, což byl požadavek končící Studijní komise.  

 

Dále děkanka informovala, že se fakulta účastní on-line veletrhů vysokých škol, zatím s dobrou              

odezvu. Proděkan pro vědu a výzkum Jaroslav Kučera se zabývá vnitřním hodnocení vědy na UK,               

členové kolegia děkanky a ředitelé institutů poznámkovali návrh našeho stanoviska k hodnotící            

zprávě, která zatím přišla. AS UK schválil nový Jednací řád Vědecké rady FSV UK, moc děkuje                

Jiřímu Kukačkovi za velmi operativní vypořádání připomínek, které přišly z LK AS UK.  

 

Zaznamenali pozitivní odezvu ve studijní oblasti, že na nic nečekali a vydali stanovisko ohledně              

formy výuky v letním semestru, bude se i nadále učit on-line, kde to časem půjde, bude se učit                  

také off-line, ale vždy případně na základě dohody mezi vyučujícím a studujícími a tak, aby to                

rozvrhově bylo vhodné.  

 

Chystáme se na zvyšování prospěchových stipendií, což bude řešit se senátem proděkan Ladislav             

Krištoufek. 

 

Dne 11. února 2021 se uskuteční Day of Young Science, který pořádá proděkan Tomáš Cahlík a                

studijní oddělení dohromady s resortem vědy, je určen pro doktorské studenty a cílí na rozvoj jejich                

kompetencí. Proběhlo rovněž hodnocení doktorských kurzů, výsledky budou předány         

předsedům/předsedkyním oborových rad, ale doktorandské kurzy nezaznamenaly žádné        

problémy. 

 

Z IPS FSV UK byla 15. 1. 2021 zaslána ředitelem první část požadovaných podkladů k               

doktorskému studiu na IPS, i s doprovodným vyjádřením ředitele. Konstatovali, že ředitel a vedení              

institutu udělali od společného setkání hodně práce. Formalizovali požadavky, věří, že se to rychle              

projeví na chodu institutu. Druhá část požadovaných podkladů přišla 31. 1. 2021, ještě neměli čas               

si materiál pořádně projít, na příštím zasedání řekne více. Zároveň se při kontrole na IPS zjistilo,                

že nejsou aktualizovány handbooky pro Ph.D. studenty, probíhá náprava. 

 

Začíná fungovat fakultní koordinátor pro hodnocení kvality. 

 

S proděkankou Zuzanou Kasákovou řeší degree studenty, kdy studenti chválí, že již mají plán na               

letní semestr, jak se budou učit. Přihlášek je stále hodně, není pokles oproti loňsku, což je velmi                 

dobře.  
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Předseda AS FSV UK Václav Moravec vedení informoval, že obdržel od předsedkyně Sociální             

komise Lucie Lemonové materiál pro ustanovení studentského ombudsmana. Děkanka a          

proděkan Krištoufek se zúčastnili posledního zasedání Sociální komise a ocenili by, kdyby obdrželi             

zmíněný dokument, aby se mohla diskuse o institutu studentského ombudsmana dále posunout. 

 

Podpořili cenu Josefa Vavrouška, projednali podklady ke kariérnímu řádu na úrovni kolegia            

děkanky, ještě je čeká minimálně jedno společné jednání, pak poskytnou materiál akademické obci             

k diskuzi. 

 

Václav Moravec poděkoval za informace a vyzval senátorky a senátory k otázkám na paní              

děkanku. 

 

Martin Štoll poděkoval, že kromě Strategického záměru se bude pracovat i na vyhodnocení právě              

uplynulého období. 

 

Eliška Tomalová vítá zprávu o degree studentech, nyní s nimi komunikuje, protože se chystají na               

příjezd atd., chce se zeptat, zda fakulta chystá nějakou komunikaci centrálně anebo zda budou              

řešit příjezd cizinců individuálně. Děkanka sdělila, že se podle ní fakulta obrátila centrálně na              

studenty i uchazeče a že s nimi komunikují. Malvína Krausz Hladká je k dispozici a má podrobnější                 

informace, kdyby Eliška Tomalová potřebovala více informací. 

 

Michal Červinka se zeptal děkanky na očkování, a to vzhledem k tomu, že pedagogičtí i               

nepedagogičtí zaměstnanci jsou zařazeni dle očkovacího plánu do priority 1. Aby se však mohli na               

očkování přihlásit, bude třeba dodat potvrzení zaměstnavatele. Otázkou tedy je, jak bude procesně             

zajištěno: zda bude fakultou centrálně zasláno nebo zda se musí zažádat, popř. jak se to bude                

doručovat. Děkanka odpověděla, že se tomu budou věnovat s tajemníkem, ale nyní nejsou žádné              

pokyny od UK ani MŠMT. Vzhledem k tomu, jak to vypadá s množstvím vakcín, se tomu nyní                 

nevěnovali, ale určitě to mají v plánu. 

 

Magda Pečená se zeptala, jestli máme zmapováno, jaké procento zahraničních studentů studuje z             

domova a kolik jich studuje z ČR? Děkanka řekla, že tuto informaci má určitě Malvína Krausz                

Hladká, ale sama ji neví. Oddělení cizojazyčných studijních programů je se studenty v kontaktu a               

garanti a vyučující by měli mít tyto informace k dispozici.  

 

Informace z vedení byly vzaty na vědomí. 
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3. Volba předsedy, místopředsedy a předsednictva AS FSV UK  

 
Stávající předseda senátu Václav Moravec řekl, že nyní přistoupíme k volbě předsedy,            

místopředsedy a dalších dvou členů předsednictva. Před tím, než přistoupíme k samotné volbě,             

bychom měli na základě doporučení od Legislativní komise přijmout usnesení, že schvalujeme            

hlasování v univerzitním hlasovacím systému Univerzity Karlovy. 

Jelikož byl přítomný Jiří Kukačka, předseda končící Legislativní komise (LK), požádal ho Václav             

Moravec o vysvětlení a výsledek jednání LK ohledně hlasování. 

 

Jiří Kukačka řekl, že LK se sešla v pátek, přičemž jedním z bodů bylo právě tajné hlasování během                  

tohoto zasedání, protože náš Jednací řád (JŘ) nepočítá s tím, že by volba probíhala on-line. Na                

základě komunikace s předsednictvem a tajemníkem fakulty diskutovali 3 možnosti - Spotsu, Zoom             

a nebo univerzitní aplikaci UK. Ve výsledku byla vybrána hlasovací aplikace UK, která nejvíce              

odpovídá liteře JŘ. Největší výhoda je, že je to praktické, jednoduše ovladatelné a současně se               

shodli, že mírné odchylky oproti JŘ neovlivňují regulérnost voleb a tajného hlasování. Dlouze             

diskutovali o způsobu schvalování členů komisí, jestli hlasovat najednou celou komisi anebo po             

jménech, následně dospěli k závěru, že lepší bude hlasovat o každém členovi komise zvlášť,              

protože hromadné hlasování by neumožňovalo zdržet se u jednotlivých jmen. Doporučili proto            

využít tuto aplikaci a zároveň přijmout usnesení, že s tím senát souhlasí.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování o schválení hlasovacího systému. 

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje využití elektronického hlasovacího systému Univerzity            

Karlovy pro realizaci tajných voleb a tajného hlasování během dnešního zasedání. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,           

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,          

Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 
Dále je nutné zvolit tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na regulérnost volby. Členové              

komise nesmějí být zároveň kandidáty. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsedy, místopředsedy, zbytku             

předsednictva a poradních orgánů AS FSV UK ve složení Hana Kubátová, Magdalena Mouralová             

a Martin Štoll.  
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Pro: Hejlová, Láb, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Tomalová, Charvát, Konrádová, Kouba,           

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch, Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Kubátová, Mouralová, Štoll 

Schváleno 

 

Volba předsedy: 
Podle Jednacího řádu musí být kandidát navržen členem senátu, kandidát musí s nominací             

souhlasit a krátce se představit. Václav Moravec vyzval k nominacím. 

 

Veronika Macková poděkovala Václavu Moravcovi za skvělou práci, kterou za uplynulé dva roky             

odvedl, nebylo jí málo a byla vždy příkladná.  

Na funkci předsedkyně AS FSV UK nominuje dr. Magdu Pečenou. Magda Pečená nominaci přijala.  

 

Další návrhy nepadly. 

 

Magda Pečená se krátce představila. Do senátu kandidovala hlavně kvůli tomu, že FSV UK je její                

srdeční záležitost, studenti z FSV jsou velmi žádaní, je hrdá na naše absolventy a ráda by                

budovala fakultu tak, abychom na ně mohli být ještě stále hrdí. Nemá žádný speciální program,               

mnohé procesy jsou nastaveny dobře a fungují. Přála by si, aby senát fungoval hladce, aby               

komunikace s děkankou a vedením fakulty byla konstruktivní, aby komise fungovaly a produkovaly             

jasná stanoviska, která usnadní jednání senátu. Cílem je vypořádat se se standardními výzvami -              

rozpočet, strategický záměr, pravidla rozpočtu, volba děkanky, slyšení kandidátů na rektora. Celou            

agendou se vine projekt Jinonice, rozhodně se budou nabalovat další věci. Má pocit, že fakulta je                

brána jako progresivní a moderní a v tom by ráda pokračovala. 

 

Václav Moravec následně vyzval k hlasování. 

 

Hlasovalo 20/20 

Pro: 17 

Prázdný lístek: 1 

Zdržel se: 2 

 

Předsedkyní AS FSV UK byla zvolena Magda Pečená.  
 

Václav Moravec tímto předal post předsedy senátu Magdě Pečené a popřál jí hodně štěstí. Ta               

poděkovala a ujala se své funkce. Od teď povede zasedání již ona. 
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Volba místopředsedy: 
Volba místopředsedy probíhá identicky s volbou předsedy. Jelikož je předsedkyně z pedagogické            

komory, místopředseda musí být ze studijní komory. 

 

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená vyzvala k nominacím na post místopředsedy. 

Jan Křovák by rád nominoval někoho, kdo zajistí kontinuitu z minulého senátu a zároveň někoho,               

kdo byl velmi aktivní v minulém funkčním období senátu, a to Nicka Ojo Omorodiona, ten nominaci                

přijal. 

 

Další návrhy nebyly.  

 

Nick Ojo Omorodion se krátce představil, řekl, že se zapojuje aktivně do chodu fakulty, byl členem                

senátu v minulém období, byl krátce i členem předsednictva. Kandidaturu přijal i s ohledem na               

studentské peníze, protože to je velmi důležité pro studentské spolky, i když v současné době je to                 

omezené, nicméně administrace těchto peněz by jako pro možného místopředsedu byla priorita.            

Chtěl by se věnovat projektu Jinonice, je důležité, aby studenti měli možnost se vyjádřit k tomu, jak                 

budou vypadat interiéry atd.  

 

Magda Pečená vyzvala k hlasování. 

 

Hlasovalo 20/20 

Pro: 17 

Prázdný lístek: 1 

Zdržel se: 2 

 

Místopředsedou AS FSV UK byl zvolen Nick Ojo Omorodion. 
 

Volba zbytku předsednictva: 
Předseda a místopředseda jsou již zvolení a nyní je potřeba zvolit další dva členy předsednictva.               

Jednoho z pedagogické a jednoho ze studentské komory. Opět je nutné navrhnout kandidáta,             

který musí s nominací souhlasit. 

 

Magda Pečená nominovala Veroniku Mackovou, ta nominací přijala. 

Nick Ojo Omorodion nominoval Tomáše Koubu, ten nominaci přijal. 

 

Další návrhy nebyly. 
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Veronika Macková se představila, poděkovala za velmi dobré vedení předsednictva v minulém            

senátu, přičemž by ráda v tomto trendu pokračovala, a doufá, že se jim podaří společně vést                

konstruktivní jednání a fakultu kupředu. 

 

Tomáš Kouba se krátce představil, chtěl by se věnovat hlavně studentům, zapojit se do debat               

ohledně SZZk a kvality studia, rád by spolupracoval s místopředsedou Nickem Ojo Omorodionem.  

 

Následně se přistoupilo k hlasování: 

 

Veronika Macková  
hlasovalo: 20/20 

Pro: 15 

Prázdný lístek: 4 

Zdržel se: 1 

 

Tomáš Kouba 
hlasovalo: 20/20 
Pro: 17 

Prázdný lístek: 0 

Zdržel se: 3 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK zvolil Magdu Pečenou předsedkyní AS FSV UK, Nicka Ojo               

Omorodiona místopředsedou AS FSV UK, Veroniku Mackovou a Tomáše Koubu členy           

předsednictva AS FSV UK. 

 
Všichni zvolení poděkovali za důvěru a ujali se svých nový funkcí. 

 

4. Ustavení komisí AS FSV UK a schválení jejich členů 
 

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená řekla, že dle Jednacího řádu jsou stálými komisemi              

senátu komise Legislativní, Ekonomická a Studijní AS FSV UK. Navrhuje nejprve ustavit tyto stálé              

komise a poté vést debatu, zda budeme chtít ustavit i další komise.  

Na základě doporučení od Legislativní komise se bude každý člen komise schvalovat individuálně. 

 

Nejprve se bude ustavovat Ekonomická komise. Magda Pečená vyzvala zájemce o členství v             

této komisi, aby se hlásili. 
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Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje Karinu Rejchrtovou členkou Ekonomické komise AS FSV              

UK. 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
 
Usnesení č. 7 : AS FSV UK schvaluje Pavla Szobiho členem Ekonomické komise AS FSV UK. 
Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje Jakuba Končelíka členem Ekonomické komise AS FSV UK. 

Pro: 15 

Proti: 4 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Moniku Hollmannovou členkou Ekonomické komise AS FSV              

UK. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje Viléma Novotného členem Ekonomické komise AS FSV UK. 

Pro: 8 

Proti: 9 

Zdržel se: 3 

Nechváleno 
 
Nyní se bude ustavovat Legislativní komise. Magda Pečená opět vyzvala zájemce o členství v              

této komisi, aby se přihlásili. 

 
Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Kateřinu Konrádovou členkou Legislativní komise AS FSV              

UK. 
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Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje Martina Štolla členem Legislativní komise AS FSV UK. 

Pro: 18 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 12: AS FSV UK schvaluje Filipa Lába členem Legislativní komise AS FSV UK. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje Jiřího Kukačku členem Legislativní komise AS FSV UK. 

Pro: 20 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje Viléma Novotného členem Legislativní komise AS FSV UK. 

Pro: 7 

Proti: 7 

Zdržel se: 6 

Neschváleno 
 
Jako třetí stálá komise se ustavuje Studijní komise.  
 
Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje Jana Křováka členem Studijní komise AS FSV UK.  

Pro: 16 

Proti: 2 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
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Usnesení č. 15: AS FSV UK schvaluje Kateřinu Motyčkovou členkou Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 17 

Proti: 1 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 16: AS FSV UK schvaluje Martina Štolla členem Studijní komise AS FSV UK.  

Pro: 17 

Proti: 1 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 17: AS FSV UK schvaluje Matěje Šarbocha členem Studijní komise AS FSV UK.  

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 4 

Schváleno 
 
Usnesení č. 18: AS FSV UK schvaluje Filipa Šourka členem Studijní komise AS FSV UK.  
Pro: 16 

Proti: 1 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
 
Usnesení č. 19: AS FSV UK schvaluje Veroniku Mackovou členkou Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 17 

Proti: 2 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 20: AS FSV UK schvaluje Magdalenu Mouralovou členkou Studijní komise AS FSV              

UK. 

Pro: 15 

Proti: 2 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
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Usnesení č. 21: AS FSV UK schvaluje Elišku Tomalovou členkou Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 15 

Proti: 1 

Zdržel se: 4 

Schváleno 
 
Usnesení č. 22: AS FSV UK schvaluje Tomáše Koubu členem Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
 
Usnesení č. 23: AS FSV UK schvaluje Lucii Poslušnou členkou Studijní komise AS FSV UK.  
Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 24: AS FSV UK schvaluje Jaromíra Soukupa členem Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 19 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. 25: AS FSV UK schvaluje Michala Červinku členem Studijní komise AS FSV UK. 

Pro: 16 

Proti: 4 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená otevřela debatu o tom, zda ustavit také Sociální komisi. 

Veronika Macková řekla, že by komisi určitě ustavila, již kvůli studentskému ombudsmanovi, což je              

debata, která se otevřela na posledním zasedání senátu a je potřeba tuto problematiku dotáhnout              

do konce. Senát s tímto vyjádřil tichý souhlas.  

 

Magda Pečená následně vyzvala k hlasování o následujících usneseních. 
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Usnesení č. 26: AS FSV UK schvaluje ustavení Sociální komise. Náplní činnosti komise bude              

dokončení vymezení instituce/pozice studentského ombudsmana a dokončení projektů započatých 

v minulém funkčním období AS FSV UK (např. Nadační fond FSV UK). 

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,           

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,          

Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 27: AS FSV UK schvaluje Jana Křováka členem Sociální komise AS FSV UK.  

Pro: 18 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 28: AS FSV UK schvaluje Filipa Šourka členem Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 14 

Proti: 5 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 29: AS FSV UK schvaluje Matěje Šarbocha členem Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 30: AS FSV UK schvaluje Barboru Součkovou členkou Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 31: AS FSV UK schvaluje Veroniku Mackovou členkou Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 16 

Proti: 3 
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Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 32: AS FSV UK schvaluje Evu Hejzlarovou členkou Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 18 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 33: AS FSV UK schvaluje Lucii Lemonovou členkou Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 15 

Proti: 3 

Zdržel se: 2 

Schváleno 
 
Usnesení č. 34: AS FSV UK schvaluje Jana Hlaváče členem Sociální komise AS FSV UK. 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

Schváleno 
 
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená otevřela debatu, zda chceme ještě další komise. 

 

Nick Ojo Omorodion navrhl, zda bychom nespojili Komisi pro rozvoj a Komisi pro vnější vztahy AS                

FSV UK do jedné.  

 

Kateřina Konrádová řekla, že by se měla vést debata o tom, jaká témata/problémy by tato komise                

řešila. Veronika Macková podpořila Nicka Ojo Omorodiona, že je dobrý nápad komise spojit,             

nespojovala by názvy, ale je pro, aby vznikla Komise pro rozvoj, protože se v ní řeší např.                 

elektronický oběh dokumentů.  

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že byl členem minulé Komise pro rozvoj, nescházela se pravidelně, ale               

pokud by komise neměla vzniknout, tak by bylo dobré, aby alespoň někdo ze studentské komory               

spravoval sociální sítě. 

Magda Pečená vyzvala, pokud by chtěl někdo v takové komisi být, aby přinesl témata, která bude                

komise řešit, pokud do komise nikdo nebude chtít, nemá cenu ji ustavovat.  
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Nick Ojo Omorodion řekl, že bude rád členem, ale pokud o to nebude zájem, tak se dají ta témata                   

řešit v jiných komisích. 

 

Karina Rejchrtová se přidala k Nicku Ojo Omorodionovi, že by bylo dobré, aby bylo o senátu větší                 

povědomí, bylo by fajn ho více sdílet na sociálních sítích. Nick Ojo Omorodion řekl, že vidí, že                 

zájem asi zcela není, budeme to tedy řešit v rámci jiných komisí. Sociální sítě si vezme na starosti                  

studentská komora jako tomu bylo doteď. 

 

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená ukončila debatu s tím, že další komise by vznikly až v                 

případě, že by to bylo zapotřebí.  

 

5.  Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2020/2021 

 
Předsedkyně AS FSV UK Maga Pečená řekla, že nyní je nutné stanovit termíny příštích zasedání               

pro letní semestr 2020/2021. Předložený návrh termínů jsme obdrželi od minulého předsednictva            

senátu, které navrhuje pokračovat ve stávající tradici, tedy první úterý v měsíci. Výjimkou je              

květnový termín, o který požádalo kolegium děkanky s ohledem na schvalování rozpočtu. 

 

Jelikož nebyly žádné doplňující dotazy, vyzvala Magda Pečená k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 35: AS FSV UK stanovuje termíny jednání AS FSV UK v letním semestru               

akademického roku 2020/2021 na 2. března, 6. dubna, 11. května a 1. června 2021 vždy od 15:00                 

hodin, v místnosti H212 nebo online dle epidemické situace.  

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,           

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,          

Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a            
provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK          
Jinonice“ 
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Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo proděkanu Karáskovi a Ing.            

Kindermannovi, aby nám řekli k předkládanému Dodatku č. 3 více. 

 

Proděkan Karásek řekl, že jinonický projekt se bude senátem určitě linout, senát bude pravidelně              

informován o průběhu projektu, občas bude zapotřebí schválit smluvní dokumenty ke změnám            

projektu, jako je tomu dnes. Všichni dostali podkladový materiál. Rád by jen stručně shrnul hlavní               

změny, ke kterým dochází. Zjistilo se, že některé součásti stavby, které byly naplánovány a již               

smluvně podchyceny, musí být z různých důvodů realizovány jinak, přesný výčet a popis             

zachycuje důvodová zpráva. Změny si vynutily formální úpravy smlouvy o dílo, dodatek sumarizuje             

tyto změny v podobě díla ve smyslu stavebních prací, které mají dopad na cenu. Dopad vzniká                

buď proto, že to my chceme udělat jinak, než jsme původně zamýšleli, nebo se v průběhu prací                 

ukazuje, že některé předpoklady neplatí (například složení podloží je jiné), proto vznikají            

vícepráce.  

 

Proces je formalizován do dvou dokumentů. Nejprve se sumarizuje záměr v podobě návrhu             

provedení změny, a poté se změna potvrdí ve změnovém listu (potvrzení změny), což je technický               

podklad k formálnímu smluvnímu opatření. Bavíme se o kontraktu, který byl vysoutěžen, takže             

jakákoliv změna ceny musí projít smluvní úpravou. Smluvní dodatky byly zkontrolovány interní            

právničkou. Po několika měsících jednání představují změnové listy odsouhlasený postup obou           

stran.  

 

Ekonomická komise si vyžádala, aby pan proděkan Karásek doplnil podklady o vyčíslení zůstatku             

Fondu rozvoje investičního majetku. Členové komise se ptali, z jakých zdrojů bude financována             

část, kterou nepokryje dotace (5 % u kofinancování dotace OP VVV, 15 % u kofinancování dotace                

z programu ISPROFIN).  

 

Stále ještě probíhají jednání o dalších případných změnách díla. Se zhotovitelem se proto vedení              

fakulty domluvilo na doplnění dodatečné věty do Dodatku č. 3: Smluvní strany výslovně uvádějí, že               

ke dni podpisu tohoto dodatku probíhají jednání o dalších případných změnách díla, které by              

případně mohly mít dopad do smluvní ceny a termínu pro dokončení díla. (na konec článku 1).                

Znění tohoto dodatku formulovala interní právnička. Jsou si vědomi toho, že tato dodatečná věta k               

Dodatku č. 3 nebyla předložena senátu v řádném termínu. 

 

Magda Pečená vyzvala zástupce minulé Ekonomické a Legislativní komise, aby senát seznámili s             

výsledkem jednání komisí. EK doporučila schválení, od proděkana Karáska si ještě členové            

komise vyžádali informaci, jaké to bude mít implikace pro finanční zdroje fakulty, což proděkan              

zaslal. LK dospěla ke stejnému názoru, ptali se zároveň, zda dochází k nějakým rizikovým              
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dopadům do budoucna, přičemž byli ujištěni, že nedochází. Je to pečlivě kontrolované právním             

referátem a MŠMT. Nevznikají nová rizika oproti stávajícím.  

 

Eliška Tomalová se zeptala, zda úprava pláště mění ekologické standardy stavby. Proděkan            

Karásek řekl, že ano, měla by ji měnit k lepšímu. Původní plán byl, že na stávající nižší budově se                   

plášť měnit nebude, protože oprava proběhla před 6 lety, ale v procesu projektování bylo zjištěno,               

že by nebylo praktické tam nechávat stávající tloušťku pláště kvůli venkovním roletám, plášť nebyl              

vyhovující, proto došlo k dohodě se zhotovitelem, že bude vyměněn - bude nainstalován ten samý,               

který bude na stávající vyšší budově. Měl by více držet teplo, snížit tepelné ztráty. Tento zásah by                 

měl vést k tomu, že bude budova energeticky méně náročná. 

 

Václav Moravec řekl, že aktuální doplnění dodatku považuje za překvapivé a zeptal se proděkana              

Karáska, co by znamenalo, pokud by fakulta nepřistoupila na předmětnou větu, je to podmínka              

zhotovitele?  

Proděkan Karásek se vyjádřil k Dodatku č. 3 obecně. Pokud by Dodatek č. 3 senát neschválil, tak                 

bychom byli postaveni do situace, že navýšení nákladů postrádá legální zásah, nemohlo by být              

financováno z prostředků dotace (počítají s tím, že tam, kde je to možné, bude financováno z                

dotačních prostředků). Někde to není možné, ale většina víceprací bude placena z rezervy, která              

vznikla v rozpočtu projektu. Všechno dotační financování s sebou nese podmínku kofinancování.            

Pokud by Dodatek č. 3 schválen nebyl, tak to nebudeme schopni uhradit z dotačních prostředků.  

 

Děkanka doplnila, že podle informací, které dostala, projektový manažer zhotovitele, nepředal           

jejich právničce včas podklad ke kontrole, proto vznikla následně diskuze ze strany OHL k              

formulacím v dodatku, požadovali daleko radikálnější změny, které pro vedení fakulty nebyly            

akceptovatelné, ale nakonec se právničky obou stran shodly na doplnění této jedné deklaratorní             

věty, která fakultu k ničemu nezavazuje. 

 

Magda Pečená se zeptala, jestli už nyní máme představu o dalších vícepracích, v jakém objemu a                

s jakým finančním dopadem. Proděkan Karásek řekl, že představu máme, ale nerad by mluvil o               

objemu, protože se změnové listy projednávají několik měsíců a jsou to velmi tvrdá vyjednávání se               

zhotovitelem, který opakovaně vznáší nároky na vícepráce, které my odmítáme. O některých jsme             

ochotni jednat. Nerad by říkal přesnou částku. Magda Pečená se zeptala, jestli již nyní mluvíme o                

“Dodatku č. 4”. Proděkan Karásek řekl, že vícepráce ještě budou, ale jejich snahou je koncentrovat               

změny do co nejméně smluvních dodatků, ale zde se rozhodli, že bude vhodnější rozseknout ten               

balíček na to, co je nesporné, a na to, co je předmětem jednání a rozdílných pohledů mezi fakultou                  

a zhotovitelem. Předkládají to, co je dojednané a odsouhlasené mezi zhotovitelem a fakultou jako              

legitimní vícepráce, a nechávají stranou druhý set změnových listů, kde ke konsensu ještě             
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nedospěli. Děkanka doplnila, že vyjednávání se zhotovitelem probíhají o změnách v řádu desítek             

milionů Kč. 

 

Pan Ing. Kindermann doplnil, že vše je předjednáváno ještě se stavařkou, která zastupuje MŠMT.              

Bojuje se o každou změnu, vše se musí vysvětlovat, odargumentovat a navázat na původní              

rozpočet projektu. Je to poměrně tvrdé vyjednávání, na druhou stranu to, co je nyní předloženo v                

rámci Dodatku č. 3, je významně redukovaný objem peněz, než který byl původně požadován              

zhotovitelem.  

 

Magda Pečená vyzvala k hlasování o následujícím usnesení. 

 

Usnesení č. X: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na                  

vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a           

přístavba areálu UK Jinonice“, včetně poslední věty čl. 1 Dodatku č.3 ve znění "Smluvní strany               

výslovně uvádějí, že ke dni podpisu tohoto dodatku probíhají jednání o dalších případných             

změnách díla, které by případně mohly mít dopad do smluvní ceny a termínu pro dokončení díla". 

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Pečená, Štoll, Tomalová 

Proti: Moravec 

Zdržel se: Mouralová, Konrádová, Křovák, Šourek, Motyčková, Šarboch, Kouba, Charvát,          

Součková, Rejchrtová, Szobi, Ojo Omorodion 

Neschváleno 
 

Jelikož usnesení nebylo schváleno, zeptala se děkanka, zda by byl senát ochotný hlasovat o              

původně navrženém usnesení. Jelikož děkanka nemůže navrhovat usnesení, osvojila si původní           

usnesení Hana Kubátová a požádala předsedkyni AS FSV UK, aby o tomto usnesení senát              

hlasoval. 

 

Usnesení č. 36: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na                  

vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a           

přístavba areálu UK Jinonice“. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,           

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,          

Šourek 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Moravec, Konrádová, Mouralová 

Schváleno 
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7. Různé 
 

Děkanka předala slovo Malvíně Krausz Hladké, která se připojila k zasedání, aby odpověděla na              

otázky, které vznesly Eliška Tomalová a Magda Pečená v bodu informace z vedení. 

 

Malvína Krausz Hladká řekla, že co se týká informování degree studentů o novém vládním              

nařízení o cestování do ČR, tak výjimky pro cestování jsou stanoveny, je to práce, studium, cesty                

za rodinou atd., takže nepsali studentům žádné centrální e-maily, napsali odpověď do FAQ,             

komunikují se studenty přes e-maily, vystavují požadovaná potvrzení, že u nás studují. Centrální             

informování studentů by raději spojili s připravovanou novelou zákona, která se více věnuje formě              

karantény, semaforům atd. Navrhují informativní e-mail poslat všem, až bude novela oficiálně            

potvrzená, pak budou studenty samozřejmě informovat, nechtějí nyní vyvolávat zbytečně paniku.  

 

Druhá otázka ohledně počtu studentů v Praze, nemají přesnou informaci, v zásadě ale ví, že když                

dělali průzkum na začátku akademického roku, tak z prvních ročníků přijelo 70 % studentů do               

Prahy, ale poté již nebyli povinni dát vědět, že odjíždějí, přesné číslo studentů v Praze tak nevědí.                 

Mohla by to možná zjistit, ale je to složité. Magda Pečená řekla, že jí to takto stačí, zajímalo ji to z                     

osobního pohledu, kdy naráží např. na problém časových pásem, tak chtěla vědět kolik studentů je               

vlastně v ČR. 

 

Předsedkyně AS FSV UK poděkovala za dnešní zasedání a pozvala na příští zasedání, které se               

uskuteční 2. března 2021 od 15:00. 

 

 

Mgr. Magda Pečená, Ph.D. 

   předsedkyně AS FSV UK 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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