
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 27. 5. 2021, 10:00 hod., online

Přítomni: Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová, Pavel

Szobi

Omluveni: Nikdo

Hosté: Ondřej Blažek, Hana Kubátová, Magda Pečená, Hana Pokorná, Tomáš Karásek

1. Schválení návrhu programu

Jako první bodu programu komise přistoupila ke schválení programu zasedání.

Program zasedání byl schválen.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová,

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové

dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a

přístavba areálu UK Jinonice“

Proděkan pro rozvoj Tomáš Karásek prezentoval zásadní body k navrhovanému

dodatku. Zmínil předchozí dodatky smlouvy s tím, že dodatek č. 4 je výsledkem

náročných rozhovorů se zhotovitelem a souvisí s vícepracemi na projektu. Zdůraznil,

že některé požadavky zhotovitele odmítlo vedení fakulty jako neodůvodněné a

akceptovalo vícepráce pouze u vybraných řešení navržených zhotovitelem, například

ve věci vzduchotechniky. Zdůraznil, že správné nacenění materiálu a prací je klíčové

pro schválení na MŠMT ČR, z jehož dotací je projekt financován. Tomáš Karásek

ubezpečil členy komise, že vedení fakulty vyjednalo nejlepší možné podmínky pro

úhradu víceprací. Zároveň upozornil, že lze ještě očekávat sjednání dalšího dodatku

k vícepracím, o nichž stále probíhá jednání, jehož součástí jsou ale také nároky na

méněpráce uplatňované fakultou.

Tomáš Karásek dále referoval o časovém zdržení stavebních prací v důsledku

onemocnění pracovníků zhotovitele během nové pandemické vlny Covid-19. U dvou

hlavních a několika dalších stavebních objektů proto došlo k domluvě na prodloužení

harmonogramu stavby, které je rovněž zachyceno v dodatku č. 4.

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená položila dotaz na termín nastěhování do

zrekonstruovaného kampusu. Tomáš Karásek v odpovědi potvrdil záměr nastěhování

od zimním semestru 2022 s tím, že nelze zcela vyloučit případná další zdržení

realizace projektu.  V projektu musí např. proběhnout náročné a komplikované

vysoutěžení interiérového vybavení, které se potenciálně může protáhnout.  Vliv na

harmonogram projektu může mít i řízení o změnách stavby před jejím dokončením,

kde se nelze spoléhat na dodržení lhůt podle Správního řádu a nad jehož průběhem

má fakulta jen omezenou kontrolu.

Magda Pečená dále položila dotaz, zda se počítá s možností stěhování během

probíhajícího semestru (tj. ZS 2022). Tuto možnost Tomáš Karásek vyloučil. Ondřej



Blažek doplnil, že pronájem prostorů v Pekařské lze v případě nutnosti prodloužit a

vedení fakulty podmínky pronájmu průběžně  monitoruje.

Magda Pečená dále položila dotaz stran výběrového řízení na interiéry, Tomáš

Karásek odpověděl, že k němu dojde po červnu 2021.

Monika Hollmannová poděkovala za vyčíslení dopadu navýšení ceny vyplývající z

jednotlivých dodatků smlouvy o dílo v rozdělení na dotační prostředky a na FRIM.

Položila dotaz na to, zda v rozpočtu fakulty pro rok 2021 je počítáno s navýšením

čerpání FRIM vyplývající z dodatků smlouvy. V odpovědi Ondřej Blažek uvedl, že s je

s tímto navýšením počítáno a že se v roce 2020 vyčerpalo mnohem méně finančních

prostředků, takže se prostředky převáděly do roku 2021.

Jakub Končelík vstoupil do diskuse s tím, že na základě předložených podkladů nemá

k navrhovanému dodatku připomínky. Vyslovil uspokojení nad finanční stránkou

dodatků s tím, že se fakultě daří držet vícepráce na nízké úrovni. Tomáš Karásek

reagoval na vystoupení Jakuba Končelíka s tím, že vícepráce obsažené v dodatcích č.

1-4 rozhodně nejsou ve svém souhrnu nízké a připomněl, že jejich proplacení z dotace

musí být nejprve schváleno MŠMT.

Návrh usnesení č. 1: EK AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na

realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová,

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Převedení prostor ubytovacího zařízení Jinonice do správy FSV UK

Tomáš Karásek představil členům EK problematiku ubytovacího zařízení. Vedení

univerzity souhlasí s převodem prostorů do správy FSV UK, což vedení fakulty

uvítalo. Doplnil, že zatím není rozhodnuto, jak konkrétně s ubytovací částí naložit, ale

předpokládá se využití jako kancelářské zázemí pro pracovníky fakultního děkanátu.

Ozřejmil členům EK, že rekonstrukci této části kampusu nelze financovat z dotací OP

VVV.

Pavel Szobi se dotázal na plány s přestavbou exteriéru a přístupnosti střechy. Tomáš

Karásek odpověděl, že v projektu jsou pobytové terasy a celkově více pobytových

ploch oproti stávajícímu stavu.

Jakub Končelík v diskusi konstatoval, že převzetí ubytovacího zařízení považuje za

potřebné a velmi rozumné a že by mělo nastat v co nejkratším čase. Jednak kvůli

konci funkčního období současného vedení UK a jednak kvůli sladění potřebných

úprav se stavebními úpravami Jinonického areálu. Zdůraznil, že je žádoucí sjednotit

místo, kde sídlí orgány děkanátu a kde probíhá výuka institutů. K tomu se ideálně

hodí nově získaný prostor.



Monika Hollmannová s prohlášením Jakuba Končelíka souhlasila.

Návrh usnesení č. 2: EK AS FSV UK souhlasí se záměrem svěřit do správy

FSV UK veškeré zbývající prostory ubytovacího zařízení Jinonice.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová,

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Principy rozpočtu AS FSV UK

Ondřej Blažek členy EK seznámil s principy sestavování rozpočtu AS. Studentští

senátoři by měli dostávat odměny formou stipendií, akademičtí senátoři formou

odměny ke mzdě v rámci jejich hlavního pracovního poměru. Rozpočet byl vedením

fakulty koncipován pouze na osobní náklady. Případné občerstvení by se mělo počítat

do celofakultních výdajů.

Návrh usnesení č. 3: EK AS FSV UK vzala na vědomí informace o rozpočtu AS FSV

UK v předložené podobě. EK současně doporučuje vyjmout z rozpočtu AS položky

občerstvení a PR aktivity, které jsou již součástí celofakultního rozpočtu, a naopak

ušetřené prostředky využít na odměny a odvody.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová,

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

5. Zpráva o hospodaření FSV UK pro rok 2020

Ondřej Blažek členy EK seznámil s procesem sestavení zprávy o hospodaření fakulty,

kterou označil za technickou záležitost.

Návrh usnesení č. 4: EK AS FSV UK Návrh usnesení č. 4: EK AS FSV UK

doporučila ke schválení AS FSV UK Výroční zprávu o hospodaření FSV za rok 2020

6. Různé

V bodě Různé se o slovo přihlásil Ondřej Blažek s tématem dotace na podporu vědy

(Progres). Při schvalování rozpočtu FSV UK nemělo vedení fakulty informace o

částkách motivační složky a bonifikace v programech Progres. V tuto chvíli je známa

motivační složka a 1. splátka bonifikace. Z důvodu chybějící informace o výši 2.



splátky bonifikace bude AS FSV UK hlasovat o rozpočtu dotace na podporu vědy per

rollam v měsíci červnu 2021.

Ondřej Blažek byl dále členy EK požádán, aby na dalším zasedání seznámil EK se

změnami principů v sestavování univerzitního rozpočtu.

Návrh usnesení č. 5: EK AS FSV UK doporučila ke schválení AS FSV UK Výroční

zprávu o hospodaření FSV za rok 2020.

Pro: 5 (Monika Hollmannová, Šimon Charvát, Jakub Končelík, Karina Rejchrtová,

Pavel Szobi)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Termín pro další jednání

Následující zasedání Ekonomické komise proběhne operativně v letních měsících.

Zapsal: Pavel Szobi

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK


