
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 17. 6. 2020 (online) 

 

Přítomni: Emil Aslan, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Vilém Novotný,           

Ondřej Šveda, Kateřina Turková 

 

Omluveni: David Emler, Denisa Hejlová, Monika Hollmannová, Gabriela Špetová, Lukáš          

Vácha 

 

Hosté: Ondřej Blažek, tajemník FSV UK; Tomáš Karásek, proděkan pro rozvoj; Jan            

Kindermann, vedoucí Oddělení projektové podpory a investic; Václav Moravec, předseda AS           

FSV UK; Hana Pokorná, vedoucí Ekonomického oddělení 

 

Předsedkyně EK AS FSV UK Hana Kubátová v úvodu přivítala členky a členy komise a hosty                

a představila jediný bod jednání, kterým je Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení                

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

areálu UK Jinonice“. Vzápětí požádala přítomného proděkana Karáska a vedoucího          

Kindermanna o představení podkladů k tomuto bodu. 

 

Tomáš Karásek uvedl, že se jedná o druhé doplnění smlouvy o dílo na vyhotovení projektové               

dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK            

Jinonice“, jež byla uzavřena s generálním dodavatelem stavby. Spolu s Janem           

Kindermannem vysvětlili, že první a klíčovou součástí dodatku je navýšení ceny díla o             

náklady spojené s vybudováním dočasného náhradního vjezdu do garáží stávajícího          

jinonického objektu (na základě dodatku se cena prací zvýší o částku 2 159 428,16,- Kč bez                

DPH, tj. 2 612 908,07,- Kč včetně DPH). Upozornili přitom, že tyto stavební práce nebyly               

součástí původně vyhlášené zakázky. Jedná se o jeden z důsledků jednání s vlastníky             

garážových stání v objektu U Kříže 609, k nimž je přístup možný jen přes pozemek ve                

vlastnictví UK (společný sjezd). Aby se sousední vlastníci mohli v co nejkratším čase znovu              

dostat ke svým garážovým stáním a bylo minimalizováno riziko případných právních kroků            

vůči fakultě z jejich strany, dospěla fakulta v jednáních se SVJ, které vlastníky sdružuje, k               

dohodě, že přístup bude – po uzavření na nezbytně nutnou dobu několika týdnů – během               

stavebních prací na novostavbě umožněn právě vybudováním náhradní (a dočasné) sjezdové           

rampy. Fakulta bude MŠMT jako poskytovatele dotace žádat o možnost uznat tyto náklady             

jako způsobilé; pokud by ministerstvo žádosti nevyhovělo, bude třeba je uhradit z fakultních             

zdrojů. Druhým bodem dodatku je dílčí změna termínu realizace stavebního objektu 03,            

spočívající v přeložce vodovodu. Předpokládaný termín dodávky potřebného materiálu je ke           

konci července s tím, že upravený harmonogram zavazuje GDS dokončit a předat tento             

stavební objekt k 31. 8. 2020. 

 

Hana Kubátová se v diskusi zeptala, jakou má fakulta šanci, aby jí tyto dodatečné náklady               

byly uznány. Dále ji zajímalo, z jakých prostředků bude částka uhrazena, pokud náklady             

naopak uznány nebudou. Tomáš Karásek odpověděl, že fakulta dělá maximum proto, aby            

náklady byly uznány jako způsobilé a tuto věc s MŠMT jako poskytovatelem dotace rovněž již               

předjednala. Čekáme ovšem na vyjádření právního oddělení MŠMT. Komplikací v tomto           

směru samozřejmě je, že náhradní přístup do garáží bude sloužit obyvatelům SVJ, a tedy ne               

přímo studentům. Proděkan Karásek s Janem Kindermannem ovšem zdůraznili, že jde o            



vynucenou investici, bez které by se stavba možná zastavila. Pan tajemník doplnil, že fakulta              

má tři fondy FRIM, FPP (v kapitole DEK a CFA) a fond rezervní v souhrnné výši okolo 100                  

milionů korun. Plánovaná alokace a tvorba fondů je průběžně sledována. Rovněž potvrdil, že             

fakulta již odeslala žádost o nevratný příspěvek z fondu prostředků z “mimořádného            

příspěvku (tzv. Mikuláš)”.  

 

Protože se do debaty nikdo další nepřihlásil, dala Hana Kubátová hlasovat o návrhu             

usnesení: 

 

Usnesení č. 1: EK AS FSV UK navrhuje AS FSV UK vyjádřit souhlas se záměrem               

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a             

provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK          

Jinonice“. 

Pro: Emil Aslan, Jan Hornát, Jakub Končelík, Hana Kubátová, Ondřej Šveda, Kateřina            

Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Přišel Vilém Novotný 

 

V bodě různé se Hana Kubátová vyjádřila v tom smyslu, že by komise měla zbytek svého                

funkčního období věnovat dořešení priorit, které si stanovila na jeho začátku. Jde především             

o otázku managementu vědeckých projektů, ke kterému 31. 5. 2019 přijali usnesení, ve             

kterém vyzývali „tajemníka Ing. Blažka, aby reflektoval podněty k managementu vědeckých           

projektů a k 8. září 2019 informoval EK FSV UK o přijatých nebo plánovaných opatřeních“.               

Předseda AS FSV UK Václav Moravec doplnil, že spolu s Hanou Kubátovou o tomto              

nedořešeném bodu mluvili a tuto věc plně podporuje. Bude rád, pokud se tato otázka znovu               

otevře na zářijovém jednání senátu. Hana Kubátová se v této věci zeptala pana tajemníka a               

přítomné vedoucí ekonomického odd. fakulty Hany Pokorné, zda by poskytli komisi přehled            

příjmů, které fakulta má z režií grantových projektů. Tajemník fakulty uvedl, že to nebude              

problém a tyto podklady komisi předloží. O managementu vědeckých projektů je dle            

tajemníka potřeba diskutovat, nicméně upozornil na skutečnost, že díky režiím je fakulta            

schopna tvořit úspory a ty využít k tvorbě fondů., které potřebuje pro kofinancování             

projektů, a neuznatelné náklady, v současné době využívané zejména v souvislosti s            

přestavbou jinonického areálu. Do budoucna bude možné i mnohem významněji investovat           

do zlepšení interních procesů. Hana Kubátová k tomu poznamenala, že to chápe, ale zároveň              

uvedla, že se jedná o problém týkající se celé fakulty, v tom smyslu, že pro úspěch                

akademických pracovníků v grantových a projektových soutěžích je nutné, aby jim fakulta            

poskytovala patřičný servis. Jako příklad uvedla, že si nemyslí, že je vhodné, aby řešitelé              

dostávali z ekonomického odd. fakulty rozpočtové tabulky k vyplnění, protože akademičtí           

pracovníci nejsou školeni k tomu, aby kromě své vědecké a pedagogické práce vykonávali             

profesi účetního. Pokud fakulta poskytne uchazečům o granty a projekty účinnou podporu,            

budou mít větší naději na úspěch, což v důsledku přinese větší objem finančních prostředků              

pocházejících z režií takto získaných grantů a projektů. Tajemník k tomu uvedl, že vítá              



množnost celé toto téma na příštím zasedání v detailu probrat, a to i za účasti zástupců OV.                 

Je třeba diskutovat o nalezení nejvhodnější formy nastavení procesů, spolupráce a           

vzájemného poskytování informací. Na některé administrativní úkony však nelze zcela          

rezignovat, tajemník je samozřejmě ochoten diskutovat o nalezení nejvhodnější formy. 

 

Hana Kubátová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila schůzi.  


