Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK
Datum: 18. 6. 2020 od 18:00
Místo: online jednání prostřednictvím platformy Zoom
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.; PhDr. Jan Hornát, Ph.D; Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; PhDr. Jiří
Kukačka, Ph.D.; doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; PhDr.
Jaromír Soukup, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Bc. Jakub Iran, Petr Kobylka, Lucie Lemonová, Mgr. Veronika
Macková, Bc. Nick Ojo Omorodion, Mgr. Kateřina Turková
Omluveni: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Dále nepřítomni: Jan Křovák, Bc. Ondřej Šveda
Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; tajemník fakulty Ing. Ondřej
Blažek; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; člen kolegia děkanky pro projekt
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Ing. Jan Kindermann;
ředitel ISS FSV UK doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

1. Schválení návrhu programu mimořádného zasedání a zápisů z minulých
zasedání AS FSV UK ze dne 2. června a 9. června 2020

Předseda AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.
Poděkoval za dnešní zasedání a také poděkoval Ekonomické a Legislativní komisi AS FSV UK, že
se sešly a návrh dodatku projednaly.
Následně představil návrh programu dnešního mimořádného zasedání a vyzval k hlasování o
usnesení:
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Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje návrh programu mimořádného zasedání 18. 6. 2020.
Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Zápis z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 2. června 2020 a zápis z mimořádného zasedání
AS FSV UK ze dne 9. června 2020 byly standardně rozeslány k připomínkám, jež byly následně
zapracovány. Předseda AS FSV UK dal hlasovat o následujících usneseních:
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 2. 6. 2020.
Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 9. 6. 2020.
Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a
provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu
UK Jinonice“

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo děkance a poté proděkanu Karáskovi, aby nás
provedli tímto bodem zasedání.
Děkanka dohodla, že dodatek ke smlouvě jde již na AS UK a kolegium rektora a moc děkuje za
dnešní zasedání.
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Proděkan Karásek poděkoval za ochotu senátu se takto narychlo sejít. Potřeba schválit dodatek
vyplynula z jednání s MŠMT, kdy se bavili o změnách, které v projektu nastávají, z toho vyšel
požadavek na formalizaci této části stavebních prací formou dodatku. Jedná se již o druhý
dodatek, v prvním bylo složení týmu ze strany zhotovitele atd. Tento dodatek má dvě části, první
se týká vybudování náhradního vjezdu do prostoru garáží, vedou jednání s SVJ U Kříže 609, vjezd
do jejich garáží je přes náš pozemek. Sjezdová rampa bude uzavřena kvůli stavební jámě, která
tam vznikne. Vlastníkům navrhli kompenzaci, jednali s Magistrátem, ale nakonec dospěli k tomu,
že pro nás bude nejvýhodnější zkrátit co nejvíce dobu, po kterou bude vjezd uzavřen, dohodli se
se stavební firmou, že vytvoří náhradní vjezd do garáží. Tyto stavební práce nemohly být
naúčtovány v původní zakázce (nebyly součástí veřejné zakázky), a proto došlo k navýšení ceny,
kterou můžeme vidět v dodatku. Druhá část dodatku se zabývá koronavirovými dopady, kdy se
zpozdily dodávky, proto se mění harmonogram stavebních prací (přeložka vodovodů), do konce
srpna by měla být přeložka hotova. Je to úprava harmonogramu, která sama o sobě nemá vliv na
celkový harmonogram, nemění se datum dokončení stavby, nemělo by to mít vliv ani na ostatní
stavební práce. Čeká se na dodávku, která nemá vliv na klíčové termíny, proto považují za
správné ji takto smluvně ošetřit, je to změna, která je vynucena okolnostmi.
Přišel senátor Petr Kobylka.
Předseda LK Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla včera, hostem byl Ing. Kindermann, kdy
probrali detaily příloh, které jsme obdrželi v důvodové zprávě. Nenašli nic, co by je překvapilo, ptali
se hlavně na rozdělení těch dvou věcí, kdy odsouhlasujeme finanční změny, ale také změnu
harmonogramu, ptal se hlavně na rizika, která se pojí s těmito body, ale bylo mu řečeno, že u první
věci, jde spíše o minimalizaci rizik, než aby to rizika implikovalo, a u druhé věci, pokud bude vše
tak, jak je domluveno, tak ostatní termíny nebudou ohroženy. Komise nebyla usnášeníschopná,
proto o usnesení nehlasovali, ale nenašli nic, co by bránilo senátu ve schválení usnesení v
navrhovaném znění.
Předsedkyně EK Hana Kubátová řekla, že EK se sešla včera a zajímali se hlavně o to, jaká je
šance, aby tyto náklady byly uznatelné, bylo jim řečeno, že fakulta dělá vše pro to, aby náklady
uznatelné byly. Tajemník fakulty Ondřej Blažek jim potvrdil, že fakulta odeslala požadavek na
příspěvek z fondu Mikuláš. EK navrhuje vyjádřit souhlas se záměrem uzavřít tento dodatek.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování o usnesení.
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Usnesení č. 4: AS FSV UK souhlasí 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: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Kobylka, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

3.

Různé

Děkanka informovala, že se uskutečnil kulatý stůl ohledně univerzitních Principů a vypadá to, že se
schválí Principy, které uberou fakultě peníze, pan rektor řekl, ať si FSV UK požádá o příspěvek z
Mikuláše. Ráda by informovala, že tedy napsala panu rektorovi dopis a žádá o nenávratnou
půjčku, která by měla pokrýt náklady na pronájem náhradních prostor v Pekařské ulici a krytí
nepředvídatelných nákladů souvisejících s jinonickým projektem. Univerzita ani magistrát nevyšly
FSV UK vstříc s nalezením náhradních prostor, fakulta musela jít do komerčních prostor, o
příspěvku budou rozhodovat na podzim, ale FSV UK je první, kdo o půjčku z Mikuláše požádal, na
podzim budeme vědět více.
Do bodu Různé nebyl žádný další podnět a tak předseda AS FSV UK všem poděkoval za účast a
pozval na zářijové zasedání AS FSV UK, které se uskuteční 1. září 2020.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D.
předseda AS FSV UK

Zapsala:
Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK
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