č. j.: UKFHS/301879/2019-5

Zápis z mimořádného zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 31. října 2019

Přítomni:
Felix Geisler, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Agáta Hrdličková, Jakub Marek, Hedvika
Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana Terry, Magdaléna Voldřichová,

Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová.

CELKEM PŘÍTOMNO: 13
Omluveni:

Milan Hanyš, Miloslav Keltner

CELKEM OMLUVENO: 2
Nepřítomni:
-

Hosté:
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Josef Kružík (zástupce fakulty
v AS UK)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:05 bylo přítomno 11 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil

jednání senátu a uvítal hosty. Zároveň zapnul nahrávací zařízení.

Předseda následně představil program zasedání:

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 3. října 2019

(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
3) Situace ohledně financování rekonstrukce budoucí budovy fakulty v Praze-Tróji,

Pátkova 2137, Praha 8 (předkládá děkanka M. Pětová)
4) Schválení převodu finančních prostředků z Rezervního fondu fakulty do Fondu

rozvoje investičního majetku (FRIM) fakulty (předkládá děkanka M. Pětová)
5) Různé
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Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo

nepřihlásil a k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzval k přijetí

programu tichým souhlasem.

Program zasedání dne 31. října 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 3. října 2019
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda sdělil přítomným, že k zápisu nemá žádné výhrady. Dodal, že je možné o schválení

programu hlasovat až na příští schůzi senátu, pokud by někdo z přítomných žádal více času

na jeho kontrolu. Nikdo o to nepožádal, a tak došlo k hlasování.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 3. října
2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3) Situace ohledně financování rekonstrukce budoucí budovy fakulty v PrazeTróji, Pátkova 2137, Praha 8 (předkládá děkanka M. Pětová)
Předseda předal slovo děkance M. Pětové.

Děkanka M. Pětová přítomné seznámila s vývojem situace ohledně financování rekonstrukce

budovy fakulty. Nejprve v krátkosti shrnula události posledního měsíce a vysvětlila, že fakultě
bylo na začátku října 2019 vystaveno pět faktur za práce v rámci rekonstrukce budovy, a to

ve výši přibližně 94 miliónů korun bez DPH. Tyto práce byly z velké části vázány na dodatky

ze smlouvy, nikoliv na základní smlouvu financovanou z dotace MŠMT 1 (na ní byly vázány
práce přibližně za 6 miliónů z celkové částky), tudíž je musí fakulta téměř celé financovat

z vlastních prostředků. Na tuto situaci nebyla fakulta připravena, a tudíž děkanka požádala

univerzitu o pomoc s řešením těchto finančních závazků tak, aby byly vyřešeny co nejdříve a

nedošlo k následné penalizaci za nedodržení smluvních závazků.

1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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16:13 – přichází senátor Jan Horský

Děkanka dále přítomné informovala o tom, jak probíhala opakovaná jednání mezi fakultou,
rektorem, kvestorkou, prorektory a členy Ekonomické komise UK 2, jejichž cílem bylo

vyřešení dané situace. Děkanka daným orgánům a osobám vysvětlila situaci, ve které se

fakulta nachází, a požádala o vnitrouniverzitní solidaritu. Rektor a kvestorka se vyjádřili

kladně k možnosti poskytnutí disponibilních finančních prostředků UK 3 pro potřeby FHS UK 4.

18. 10. 2019 Akademický senát UK umožnil zrychlené projednání návrhů na základě

podkladů od vedení FHS UK, rektora a kvestorky po kladném stanovisku Ekonomické komise
UK. Ta se sešla 25. října 2019 na mimořádném zasedání a vyjádřila se kladně k poskytnutí
cashflow pro potřebu rekonstrukce sídla FHS UK. Na této schůzi Ekonomické komise UK

vysvětlila děkanka fakulty důvody, proč došlo k navýšení nákladů na stavbu budovy, dále

vysvětlila finanční situaci a možnosti FHS UK. Děkanka přítomné seznámila s usnesením

Ekonomické komise UK. Ta doporučila poskytnout finanční prostředky ve výši 85 miliónů

korun, jež budou použity na řešení dané situace a pokrytí nákladů spojených s etapou B.
Komise zároveň vyzvala fakultu k vypracování analýz stavby budovy, finanční situace a

možností fakulty a plán možného splácení poskytnutých peněz. Děkanka na závěr přítomné
ubezpečila, že vedení fakulty při podepisování smlouvy a jejích dodatků nepochybilo.
Předseda J. Marek děkance poděkoval a otevřel rozpravu na toto téma.

Josef Kružík se dotázal, zda má již fakulta danou částku k dispozici. Děkanka odpověděla, že
zatím ne, jelikož schválit uvolnění peněz musí ještě předsednictvo AS UK 5 a v daný moment

nebylo známo, zda již ke schůzi předsednictva AS UK došlo, či nikoliv. Dále v reakci na dotaz J.

Kružíka přítomné informovala o tom, že zatím není jisté, jak vysoká částka bude FHS UK ze

strany UK poskytnuta a zda pokryje veškeré současné výdaje. Z toho důvodu je pro jistotu

potřeba převést finanční prostředky z Rezervního fondu fakulty do Fondu rozvoje

investičního majetku fakulty. J. Kružík se dále dotázal, zda fakulta získala nějakou finanční
pomoc ze strany ministerstva financí. Děkanka vysvětlila, že se o tom jedná a že jí byla

deklarována připravenost pomoci fakultě minimalizovat finanční zátěž fakulty spojenou s

výstavbou budovy. J. Kružík dále pohovořil o možnostech fakulty splácet danou částku
v případě, že ji bude muset UK vrátit.

Slovo si dále vzal senátor P. Himl, který je členem Ekonomické komise UK, a v krátkosti

přítomné informoval o proběhnuvších jednáních. Zdůraznil nutnost solidarity v rámci UK,
mezi jednotlivými fakultami. Zároveň zdůraznil, že je o dané situaci nutné informovat

všechny, kterých se to týká, tak, aby nedošlo k šíření mylných informací. Děkanka dodala, že o
situaci bude jednat se všemi děkany na rozšířeném kolegiu rektora, dále na zasedání

Ekonomické komise UK a zasedání AS UK. Pro tento účel připraví materiály, které se budou

Ekonomická komise Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
4 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
5 Akademický senát Univerzity Karlovy
2
3
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týkat projektu, průběhu stavby a finančních možností fakulty a které tak poslouží

v argumentaci pro meziuniverzitní solidaritu, a to nejen vzhledem k situaci FHS UK, ale i

dalších fakult, které mohou v budoucnu řešit obdobný problém.

Slovo si následně vzala senátorka H. Novotná a dotázala se na stav, ve kterém se nachází

samotná stavba. Dále se dotázala na splácení půjček a na zavedení krizového managementu.

Děkanka v krátkosti popsala, jak stavba probíhá, kdy má být dokončena (ke konci roku 2019)

a kdy má být připravena na kolaudaci. Nastínila, co obnáší administrativa celého projektu,

jednání s dodavatelskými firmami a plnění zadaných termínů. Poté vysvětlila možnosti
splácení půjček fakulty: fakulta je schopna splatit dvě půjčky v celkové výši 75 milionů

v horizontu deseti let tak, aby to neohrozilo chod fakulty, splácení další půjčky (85 miliónů)

by již chod fakulty ohrozit mohlo. Děkanka dále dodala, že kvestorka UK shledala, že FHS UK
nemá žádné další finanční prostředky, které by bylo možné skrze krizový management

alokovat a následně využít pro účely zaplacení vystavených faktur, a tudíž není nutné takový

krizový management zavádět.

Dále proběhla diskuze týkající se otázky, kolik peněz je potřeba na zaplacení vystavených
faktur, kolik peněz fakulta obdrží a kolika penězi nyní disponuje. Diskuze se zúčastnila
senátorka M. Pražáková Seligová, tajemník fakulty K. Strnad a děkanka M. Pětová.

Dále proběhla diskuze týkající se možnosti a plánu fakulty splácet další půjčku. Diskuze se
zúčastnil senátoři J. Horský a J. Marek, dále K. Strnad.

Následně J. Kružík vyzval k větší komunikaci s Ekonomickou komisí UK a dalšími orgány UK.

Poté se dotázal na to, zda fakulta během projektu nefinancovala i práce, které se netýkaly

pouze jejího projektu, ale i třetí strany. Konkrétně šlo o rekonstrukci plata, které má sloužit i

kolejím 17. listopadu a menze. Děkanka potvrdila, že propojenost jednotlivých budov celý

projekt výstavby komplikuje a bude se tím v budoucnu zabývat. Veškeré konzultace, dozor a

šetření projektu však musí hradit fakulta sama.

Senátorka M. Zandlová se dále zeptala na zdroje, ze kterých je možné alokovat peníze na
splácení půjček. K. Strnad v krátkosti představil jednotlivé zdroje finančních prostředků

fakulty a vysvětlil, že hlavním zdrojem je příspěvek na vzdělávání. Následně proběhla diskuze
na toto téma, které se zúčastnila M. Zandlová, K. Strnad, J. Marek, P. Himl. Děkanka M. Pětová
na závěr pohovořila o možných opatřeních, které fakultě přinesou úspory a umožní splácení

půjček.

17:30 – přichází senátorka M. Voldřichová

Senátor R. Holodňák se dotázal, jestli se tato opatření dotknou i studentů a výuky. Děkanka
odpověděla, že opatření se studujících nedotknou. Možná dojde k omezení nabídky

vyučovaných kurzů, avšak k tomu dochází i nezávisle na této problematice.

Dále proběhla diskuze mezi J. Kružíkem, M. Pětovou, K. Strnadem a P. Himlem ohledně

strategie jednání s Ekonomickou komisí UK a dalšími orgány UK v otázce financováni stavby.
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Senátorka H. Novotná se dotázala na strategii zvyšování počtu přijatých a studujících

studentů fakulty, která úzce souvisí s výší příspěvku na vzdělání pro FHS UK. Dále se dotázala
na způsob soutěžení zakázek na dodání vybavení pro novou budovu a upozornila na možný

nedostatek v zakázce určitého IT vybavení. Děkanka společně s K. Strnadem vysvětlili, jakým

způsobem zadávání zakázek proběhlo. K. Strnad dále potvrdil, že danou zakázku prověřuje.

Děkanka dále pohovořila o strategii získání a udržení studentů na fakultě a zdůraznila
nutnost zvýšit počty studentů na magisterských oborech.

J. Marek dále poukázal na to, že takto velký rekonstrukční projekt v rámci UK ještě realizován

nebyl. Děkanka s tím souhlasila a dodala, že se jedná o značně komplikovanou rekonstrukci,

což bylo dáno již tím, v jakém stavu se budova nacházela před tím.

Na závěr diskuze děkanka vysvětlila, proč je důležité převést peníze z Rezervního fondu
fakulty do FRIM 6 fakulty. Má se tím snížit riziko toho, že fakulta nebude mít dostatečné
množství prostředků na zaplacení faktur za práce na stavbě, které musí být uhrazeny
v nejbližších dnech.

Předseda J. Marek následně diskuzi uzavřel a vyzval k hlasování o usnesení.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK bere na vědomí informace ohledně financování
rekonstrukce budoucí budovy fakulty v Praze-Tróji, Pátkova 2137,
Praha 8.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4) Schválení převodu finančních prostředků z Rezervního fondu fakulty do Fondu
rozvoje investičního majetku (FRIM) fakulty (předkládá děkanka M. Pětová)
Předseda J. Marek předal slovo děkance M. Pětové. Ta opět podala důvody pro převedení
prostředků z Rezervního fondu fakulty do FRIM fakulty. V reakci na dotaz senátorky M.

Voldřichové následně vysvětlila, že Ekonomická komise UK pověřila předsednictvo AS UK,
aby poskytlo FHS UK dostatek finančních prostředků k tomu, aby byly včas pokryty

požadované náklady.

M. Zandlová se dále dotázala, k čemu zpravidla slouží peníze z Rezervního fondu. K. Strnad

odpověděl, že jsou přednostně určeny k uhrazení ztráty v případě, že by fakulta hospodařila

se ztrátou. Nyní fakultě ztráta nehrozí, tudíž je možno tyto prostředky použít k jiným účelům.
6

Fond rozvoje investičního majetku
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J. Marek na závěr poděkoval M. Pětové a vyzval k hlasování o usnesení.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního
fondu fakulty do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM)
fakulty ve výši 3,896 tis. Kč.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Různé
Předseda J. Marek vyzval k případným příspěvkům do bodu Různé.

17:50 – odchází senátor Ondřej Špaček
•

Slovo si vzala děkanka M. Pětová a informovala přítomné o nabídce, kterou obdržela

ze strany FSV UK 7 o pronájmu prostor, které by fakulta mohla využít v případě, že by

budova nebyla včas dostavěna. Vzhledem k podmínkám nabídky musela děkanka

nabídku odmítnout. Zároveň vyjádřila názor, že záležitosti týkající se budov a

stavebních projektů jednotlivých fakult by se v budoucnu měly řešit koordinovaně

•

v rámci celé UK.

Senátor P. Himl se dotázal na informace ohledně reorganizace a restrukturalizace FHS
UK a požádal o poslání podkladů k této záležitosti v horizontu několika měsíců.
Děkanka podklady přislíbila a dodala, že proběhne ještě několik setkání celé

akademické obce i AS FHS UK. Stejně tak bude probíráno téma hodnocení vědy.

18:05 – odchází senátor Felix Geisler
•

Senátorka M. Voldřichová přítomné informovala o tom, že v nedávné době proběhlo

setkání studentské komory, v rámci kterého komora podpořila částkou 24 tisíc korun

projekt spolku Koridor. Tento spolek uspořádal v říjnu konferenci na téma Hledání

ztraceného smyslu práce. J. Marek vyjádřil podporu této činnosti a informoval

přítomné o tom, že během zmiňované konference došlo k zajímavému setkání
7

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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akademické sféry a lidí z progresivních oblastí businessu a start-upů. Takovéto
•

setkávání a navázání kontaktů může být výhodné pro obě strany.

Senátor J. Horský navrhl uspořádat dobrovolnou sbírku, která by mohla pomoci řešit

finanční situaci fakulty a ukázala snahu fakulty řešit danou situaci. J. Kružík nápad

podpořil a zdůraznil nutnost řešit celou situaci, aby nebyl v budoucnu ohrožen chod
fakulty. P. Himl se k návrhu vyjádřil spíše nesouhlasně a vyzval k vyčkání na závěry

z jednání mezi fakultou a Ekonomickou komisí UK a dalšími orgány UK.

J. Marek následně přítomným poděkoval a ukončil tento bod. Děkanka taktéž poděkovala a
dodala, že bude přítomné informovat o veškerém vývoji této záležitosti.

V 18:10 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsal: Jan Potoček

Přehled schválených usnesení:
426. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 3. října 2019.
427. AS FHS UK bere na vědomí informace ohledně financování rekonstrukce budoucí
budovy fakulty v Praze-Tróji, Pátkova 2137, Praha 8.
428. AS FHS UK schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního fondu fakulty do
Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) fakulty ve výši 3,896 tis. Kč.
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