
Zápis ze zasedání Ekonomické komise dne 6. 1. 2022, 12:00 hod., online

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

Szobi

Omluveni: -

Hosté: Tomáš Karásek, Magda Pečená

1. Schválení návrhu programu

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. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení

stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

Tomáš Karásek uvedl členy komise do problematiky nového dodatku. Jmenoval

personální změny, které budou do smlouvy doplněny (změna ve funkci rektora UK a

děkana FSV UK), především však zdůraznil problém parapetů, které v rámci projektu

nelze zahrnout do interiéru. Výsledná cena 2,1 mil. Kč. bez DPH je velmi blízká tomu,

co bylo zjištěno průzkumem na trhu. Výsledné řešení bude praktické, parapety budou

pevné a jejich barvy budou vhodným doplněním interiéru.

V rámci změnového listu 28 došlo ke změnám zámků na elektromechanický systém.

Jelikož došlo k navýšení cen, snaží se vedení fakulty o co nejkvalitnější provedení

tohoto systému.

Jakub Končelík položil dotaz na elektromechanické zámky s tím, zdali se zaměstnanci

a studenti dostanou do všech částí budovy bez osobních karet. Tomáš Karásek

upřesnil, že vstup do kanceláří pro zaměstnance bude na zaměstnanecké karty.

Provozně-technické oddělení společně s IT nahraje na karty přístupy do jednotlivých

místností dle zařazení daného zaměstnance/studenta.

Tomáš Karásek také informoval o diskusi v průběhu přípravy projektu, na základě

které byla upřednostněna možnost používání karet místo klasických klíčů v

kancelářích. Co se týče výukových místností, nebudou mít studenti problém dostat se

do místnosti během výuky, pokud dorazí později. Jakub Končelík dodal, že

zaměstnanci upřednostňují, aby během práce zůstaly dveře kanceláře nezamčené.

Tomáš Karásek odpověděl, že bylo zvažováno, aby zůstaly dveře kanceláře

otevíratelné mechanicky, ale došlo k závěru, že je lepší jednotně spravovaný systém



karetních přístupů. Dále přislíbil, že zjistí, jak přesně bude systém

elektromechanických zámků fungovat a další informace podá během dalšího zasedání

AS FSV.

Magda Pečená se zeptala, zda s vzhledem k tomu, že se u dodatků jedná o vícepráce,

budou tyto financovány z vlastních prostředků nebo z prostředků MŠMT. Tomáš

Karásek odpověděl, že tyto práce budou pravděpodobně financovány pouze z

vlastních prostředků.

Pavel Szobi položil dotaz, zda budou k přístupům vydávány zcela nové karty nebo

budou používány stávající ISIC/ITIC karty. Tomáš Karásek potvrdil, že přístupy

bodou nahrány na stávající ISIC/ITIC karty.

Magda Pečená se dále zajímala o to, zda budou mít přístup do kampusu také členové

jiných institutů fakulty. Tomáš Karásek to potvrdil - v Jinonicích bude knihovna pro

všechny instituty a v případě celouniverzitních akcí/přednášek by měl mít přístup

také zaměstnanec/student jiné fakulty UK.

Karina Rejchrtová položila dotaz, zda bude systém kontrolovat vstup a výstup z

budovy/výukové místnosti/kanceláře. tomáš Karásek odpověděl, že tato možnost

nebude využívána, stejně jako rozpoznávání obličejů vnitřním kamerovým systémem.

Vedení fakulty nechce vstupovat do rozporu s platnou legislativou a bezpečnostní

systémy bude využívat minimálně.

K sofistikovanému systému ovládání Tomáš Karásek dodal, že kontrola teploty v

místnostech bude řešena centrálně a vnější žaluzie budou autonomně reagovat na

vnější sluneční svit. Pokud by došlo k otevření okna, systém po několika hodinách

zareaguje a vyzve technický personál ke kontrole místnosti.

Pavel Szobi doplnil, že by bylo vhodné v novém kampusu provádět informační

exkurze jak pro zaměstnance a studenty, tak pro veřejnost. Tomáš Karásek

odpověděl, že se počítá s podrobným informačním manuálem pro zaměstnance a

studenty, exkurze je ale možné také provádět. Zejména v den otevřených dvěří je

možné provádět exkurze také pro veřejnost/zájemce o studium.

Návrh usnesení č. 1: EK FSV UK doporučuje AS FSV UK souhlasiit se
záměrem uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové
dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba
areálu UK Jinonice“.

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

Charvát)

Proti: 0

Zdržel/a se: 0

Usnesení bylo schváleno.



3. Různé

Do bodu Různé se nikdo nepřihlásil.

Zapsal: Pavel Szobi

Kontrola: Karina Rejchrtová, předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK


