č. j.: UKFHS/317474/2019-4

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 19. listopadu 2019

Přítomni:
Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Agáta Hrdličková, Miloslav
Keltner, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana
Terry, Magdaléna Voldřichová, Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 15
Omluveni:
CELKEM OMLUVENO: 0
Nepřítomni:
-

Hosté:
Ladislav Benyovszky, Josef Kružík (zástupce fakulty v AS UK), Petr Pavlík, Marie Pětová (děkanka
fakulty), Věra Sokolová, Karel Strnad (tajemník fakulty), Jan Tuček (proděkan pro rozvoj)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:09 bylo přítomno 13 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil
jednání senátu a uvítal hosty. Zároveň zapnul nahrávací zařízení.

Před představením programu vyzval přítomné ke konstruktivní a smírné debatě. Dále vznesl
návrh nenahrávat zasedání na nahrávací zařízení.

16:12 – přichází senátor Miloslav Keltner a host Ladislav Benyovszky
Proběhla krátká diskuze.
Návrh usnesení:

AS FHS UK nebude mimořádně nahrávat schůzi 19. 11. 2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

1

PROTI:

2

ZDRŽELI SE: 11

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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Předseda následně představil program zasedání:

1) Schválení navrženého programu jednání
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 31. října 2019
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
3) Projednání „Komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu“ vyžádané
Ekonomickou komisí AS UK 25. října 2019 (předkládá děkanka M. Pětová)
4) Různé

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 19. 11. 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 31. října 2019
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda vyzval přítomné, zda mají k zápisu nějaké připomínky a otevřel rozpravu. Do
rozpravy se nikdo nepřihlásil. Následně proběhlo hlasování.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 31. října
2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3) Projednání „Komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu“ vyžádané
Ekonomickou komisí AS UK 1 25. října 2019 (předkládá děkanka M. Pětová)
Předseda nejprve v krátkosti představil materiál „Komplexní analýza stavby objektu menzy
17. listopadu“ a informoval přítomné, že jej poslal senátorům a senátorkám, kteří následně
poslali své připomínky. Zaslané připomínky předseda AS FHS UK sumarizoval do jednoho

dokumentu, který předložil tajemníkovi a děkance FHS UK. Komentáře tajemníka fakulty byly

zapracovány do připomínkového materiálu a ten byl posléze zaslán členům a členkám senátu.

Poté předseda předal slovo děkance M. Pětové.
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Děkanka vysvětlila, že požádala o toto zasedání, aby mohl být řádně projednán materiál,

který má být nástrojem v rámci řešení finančních prostředků na rekonstrukci nové fakultní
budovy. Dodala, že s připomínkami senátorů a senátorek se seznámila. Na úvod přítomné

informovala o tom, že materiál nevytvářela FHS UK, nýbrž si jej vyžádala Ekonomická komise
AS UK a AS UK na vedení UK 2. Dále informovala, že následující týden proběhne zasedání

Ekonomické komise UK (25. 11. 2019) a pléna AS UK (29. 11. 2019), na kterých bude materiál
projednáván.

Děkanka následně přítomné senátorky, senátory a hosty seznámila s událostmi posledního

roku, které vedly k tomu, že FHS UK byla nucena požádat vedení UK o finanční prostředky na
uhrazení dodatečných stavebních prací v projektu rekonstrukce nové budovy FHS UK. Dále
zrekapitulovala jednotlivé kroky a rozhodnutí, které musela učinit, aby bylo v budoucnu

možné rekonstrukci zdárně dokončit. Zároveň popsala průběh jednotlivých schůzek, jednání
a zasedání orgánů UK, na kterých byla daná záležitost projednávána. Zdůraznila, že se ve
spolupráci s vedením UK, Ekonomickou komisí AS UK a Předsednictvem AS UK podařilo
získat finanční prostředky na bezodkladné pokrytí nákladů spojených s vícepracemi.

V současné době se řeší otázka vrácení těchto prostředků, přičemž zmiňovaná analýza stavby
objektu menzy 17. listopadu má posloužit jako podklad pro řešení této otázky. Děkanka
vysvětlila, že o analýzu požádala Ekonomická komise AS UK a vedení UK na svém

mimořádném zasedání 25. října 2019. Materiál vytvářelo vedení UK společně s některými
zástupci FHS UK, včetně děkanky samotné. Materiál obsahuje informace o stavbě, popis

důvodů, které vedly ke vzniku víceprací, dále informace o finanční situaci FHS UK, a nakonec
informace o možnostech FHS UK vrátit finanční prostředky, jež byly fakultě poskytnuty.

Děkanka dodala, že kolegium rektora tento materiál 11. listopadu 2019 projednalo a nemělo
k němu výhrady. Analýzu bude 25. listopadu schvalovat Ekonomická komise AS UK a 29.
listopadu pak plénum AS UK.

Děkanka se následně vyjádřila k připomínkám senátorů a senátorek. Na námitku, že analýza

stavebního projektu, a především víceprací, je nedostatečná, odpověděla, že odpovídá zadání
Ekonomické komise AS UK. Zároveň dodala, že pokud si to někdo bude přát, poskytne

podrobnější informace k dané problematice. Dále reagovala na námitku, že členové AS FHS

UK nebyli dostatečně a včas informováni o vývoji událostí a uvedla, že se AS FHS UK vždy

snažila informovat co nejrychleji s ohledem na dynamiku vývoje situace. Poslední námitka, k
níž se děkanka vyjádřila, spočívala v tom, že veškerá finanční zátěž spojená s poskytnutými
finančními prostředky padne na FHS UK. Děkanka vysvětlila, že primárním úkolem bylo

sehnat dané prostředky, aby bylo možno hradit splatné faktury, a nyní bude třeba se pokusit
o to, aby FHS UK nemusela převzít veškerou finanční zátěž. Připomněla, že velké množství

zástupců z Ekonomické komise AS UK a AS UK nechtělo poskytnout tyto prostředky nevratně.
Zároveň připomněla, že některé z poskytnutých prostředků budou muset být vráceny již na
jaře příštího roku na financování projektů, na které byly původně určeny. V následujícím
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období bude tedy třeba vést debatu o podobě a časovém horizontu vrácení daných

prostředků.

Předseda J. Marek děkance poděkoval. Nejprve navrhl způsob, jakým má být vedena debata

týkající se projednávaného materiálu. Poté vyzval k reakcím k děkančině odpovědi na první
námitku týkající se analýzy víceprací.

Senátor P. Himl se dotázal na nárůst cen oproti původním cenám v uzavřené smlouvě o

rekonstrukci budovy. Děkanka vysvětlila, že ceny spojené s původní smlouvou se nemění,
avšak ceny spojené s dodatky ke smlouvě mohou být vyšší než v roce uzavření původní

smlouvy, jelikož se u položek, které původní smlouva neobsahovala, určují podle aktuální
cenové hladiny.

Následně proběhla diskuze týkající se smyslu a funkce dané analýzy a případné strategie FHS
UK s ohledem na zasedání Ekonomické komise AS UK a AS UK. Dotazy položili senátor O.

Špaček a senátorka M. Zandlová. Děkanka vysvětlila, že Ekonomická komise AS UK pověřila

vedení UK, aby za prvé nalezla finanční prostředky na řešení situace FHS UK a za druhé, aby

připravilo analýzu, která komisi informuje o možnostech navrácení poskytnutých prostředků.
Děkanka připomněla, že analýzu nevytváří FHS UK. Na to reagovala senátorka M. Voldřichová
tím, že materiál, který bude na zmiňovaných schůzích projednáván, se týká finančních

možností a budoucnosti FHS UK, a tudíž může sloužit k obhájení či neobhájení pozice fakulty.

16:12 – přichází senátorka Markéta Pražáková Seligová

Děkanka odpověděla, že analýzu předkládá vedení UK Akademickému senátu UK, který má na

starosti schvalování finančních toků na UK a má v této záležitosti poslední slovo. Dodala, že ze
strany vedení UK cítí podporu. Upozornila na to, že bude třeba vést trpělivá a diplomatická

jednání, která mohou fakultě pomoci. Sama se snaží fakultu uchránit před možnými škodami

a k tomu potřebuje podporu a důvěru fakulty a AS FHS UK. V reakci na to proběhla diskuze, ve
které se debatující zabývali vyjednávací pozicí FHS UK a tím, jak zvýšit šance fakulty v otázce

nutnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky. Dále se řešila reálnost závěrů, které obsahuje
navrhovaná analýza v otázce možnosti vracení prostředků fakultou v následujících letech.

Někteří senátoři a senátorky poukazovali na skutečnost, že analýzu lze interpretovat tak, že

se fakulta zavazuje k splacení poskytnutých prostředků, a to počínaje příštím rokem. Diskuze

se zúčastnila senátorka M. Voldřichová, dále J. Kružík, senátor P. Himl, senátor J. Horský a

děkanka M. Pětová. Děkanka znovu zdůraznila funkci dané analýzy, která má být pro

Ekonomickou komisi AS UK a AS UK od vedení UK zárukou, že UK získá poskytnuté

prostředky zpět. Dále připomněla, že fakulta se ve svém hospodaření nedopustila žádné
chyby a splácení předchozích půjček (poskytnutých Matematicko-fyzikální fakultou a

Přírodovědnou fakultou UK) rozvrhla tak, že je bude schopna splatit, aniž by to ohrozilo chod
fakulty. Dále dodala, že prostředky na bezodkladné uhrazení nákladů za vícepráce fakultě

poskytlo vedení UK. Upozornila i na to, že v podobné situaci, ve které se nyní nachází FHS UK,
se v budoucnu mohou nacházet i jiné fakulty, a proto by bylo vhodné započít debatu o
vytvoření společného, celouniverzitního fondu.
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17:13 – odchází host J. Kružík
Následně proběhla diskuze týkající se toho, jaký postoj má AS FHS UK k dané analýze

zaujmout a jakým způsobem se k ní má vyjádřit. Diskuze se zúčastnil senátor O. Špaček,

senátorka M. Zandlová, senátor P. Himl a děkanka M. Pětová. Ta připomněla, že materiál již
projednalo kolegium rektora a obdrželo jej Předsednictvo AS UK a členové Ekonomické

komise AS UK. M. Zandlová navrhla, aby vedení fakulty vypracovalo podrobnější analýzu

finanční situace a možností fakulty splácet obdržené prostředky, která by ukázala, jak by

případné splátky dopadly na fungování a provoz fakulty. Tato analýza by měla být určena

jednak samotným pracovníkům a akademické obci FHS UK, jednak Ekonomické komisi AS UK,
vedení UK a senátorům AS UK. Děkanka návrh podpořila a dodala, že zásadní je, aby případné
splácení neohrozilo fungování fakulty. Zároveň dodala, že fakulta doposud nedisponovala

dostatečnými administrativními silami, které by se vypracování analýzy mohly věnovat. Dále
zdůraznila nutnost informovat senátory ostatních fakult o situaci fakulty a o tom, z jakého

důvodu FHS UK musela požádat o dané finanční prostředky UK. Vyzdvihla solidární jednání

těch fakult, kteří již FHS UK finanční prostředky poskytly.

Na základě této diskuze předseda J. Marek formuloval první verzi usnesení AS FHS UK.

Dále v diskusi vystoupila senátorka H. Novotná a zdůraznila nutnost vytvoření ekonomické
analýzy, která by posloužila i jako materiál pro řešení případné finanční krize. Dále se

dotázala, kdo vytvářel tu část materiálu („Komplexní analýza stavby objektu menzy 17.

listopadu“), která se týkala úsporného opatření. Děkanka vysvětlila, že na této sekci pracovala
kvestorka UK, vedoucí Ekonomického odboru UK, přičemž děkanka FHS UK a tajemník FHS

UK dodali pro tyto účely potřebné podklady. Dodala, že na podrobnější analýzu nebyl dosud
čas, ani potřebné kapacity administrativních pracovníků.

Senátor M. Hanyš následně vznesl výtku, že členové senátu nebyli o jednotlivých událostech

týkajících se financování stavby dostatečně a včas informováni. Dále dodal, že fakulta se musí
připravit na situaci, kdy bude muset od příštího roku splácet podle splátkového kalendáře

navrženého v projednávaném materiálu (32 mil. Kč v prvním roce splácení). S ohledem na to
požádal vedení fakulty o plán řešení dané situace, tedy požádal o plán úspor a informace o
tom, jak se dané splácení dotkne fungování fakulty a jejích pracovníků. Dotázal se, zda se

případná úsporná opatření odrazí v personálním obsazení jednotlivých studijních programů.
Vysvětlil, že požadované informace jsou nezbytné například pro vedoucí jednotlivých

studijních programů, kteří plánují výuku v příštím semestru. Děkanka odpověděla, že se

snažila členy senátu o všem informovat a pravidelně se účastnila jednání senátu. Dodala, že

vícepráce na stavbě vznikají a narůstají skokově a je těžké je předvídat. Znovu vysvětlila, že

v poslední době se snažila především vyřešit problém uhrazení nákladů za vzniklé práce. Plán
a finanční rozvahu fakulty se budou řešit v následujícím období.

Senátorka A. Hrdličková navrhla vytvořit vlastní splátkový kalendář, který by se jako
alternativní návrh připojil ke zmiňovanému materiálu.
Strana 5 z 8

Slovo bylo následně uděleno P. Pavlíkovi. Dotázal se, zda vedení UK navrhlo, aby se

v rozpočtu UK vyhradila určitá částka na uhrazení části poskytnutých finančních prostředků
na stavbu nové budovy FHS UK. Navrhl tuto variantu vložit do zmiňovaného materiálu

(„Komplexní analýza stavby objektu menzy 17. listopadu“). Děkanka odpověděla, že vedení
UK to má v plánu, nicméně nejbližší možný rok je až 2021, jelikož na příští rok jsou již

principy rozdělování finančních prostředků na UK finalizovány a schváleny. Dodala, že tento
krok musí v roce 2020 schválit AS UK. Tajemník K. Strnad její slova potvrdil a dodal, že je
třeba v rámci UK začít debatu o vytvoření nějakého fondu, který by v budoucnu mohl být
použit v podobných případech.

Senátorka M. Zandlová navázala na předchozí diskuzi a navrhla, že je třeba vyřešit způsob,

jakým se má AS FHS UK vyjádřit k danému materiálu a dále probrat finanční strategii fakulty
na příští rok. Nadto se dotázala, zda bude tato situace mít nějaký dopad na plánovanou

restrukturalizaci fakulty, a tedy i na personální rozložení na fakultě. Následně proběhla

diskuze, ve které se řešila tato témata. Diskuze se zúčastnil J. Marek, H. Novotná, J. Horský, P.
Himl, P. Pavlík, M. Keltner, K. Strnad a M. Pětová. Závěrem diskuze bylo, že fakulta bude

v následujícím období vyjednávat s UK ohledně poskytnutých finančních prostředků a jejich
navrácení, dále bude hledat způsoby, jakým ušetřit vlastní náklady tak, aby to neohrozilo
chod fakulty, a bude nadále pracovat na plánu budoucí restrukturalizace fakulty.

Senátor M. Keltner se následně zeptat na stav, ve kterém se nachází rekonstrukce nové

fakultní budovy. Děkanka M. Pětová ve stručnosti přítomné informovala o probíhajících

pracích, účetních operacích a termínech dokončení. Dále vysvětlila souvislost s navazujícím
investičním záměrem, který se chystá pro etapu B.

Senátorka H. Novotná navrhla, aby vedení fakulty rozdělilo různé úkoly a povinnosti spojené
s projektem i mezi další pracovníky fakulty, například vedoucí kateder a proděkany. Tím by
mělo být dosaženo toho, že bude celá záležitost řešena ještě efektivněji.

Tajemník K. Strnad následně v hrubých rysech nastínil finanční situaci FHS UK na příští rok

společně s jejími možnostmi splácet poskytnuté finanční prostředky. Informoval přítomné o
tom, kolik prostředků má fakulta vyčleněno ve Fondu reprodukce investičního majetku a ve

Fondu provozních prostředků. Dodal, že přesnější údaje bude moci poskytnout, až bude znám

hospodářský výsledek letošního roku.

18:28 – odchází senátorka M. Zandlová

Předseda J. Marek následně otevřel diskuzi týkající se stanoviska AS FHS UK vůči materiálu

„Komplexní analýza stavby objektu menzy 17. listopadu“. Navrhl několik variant. Další
variantu zformuloval i senátor M. Hanyš. Proběhla diskuze týkající se formulace znění

stanoviska AS FHS UK. Diskuze se zúčastnil J. Marek, M. Hanyš, host J. Tuček a další senátoři a
senátorky. J. Tuček zmínil celouniverzitní fond, který by v budoucnu mohl řešit obdobné

situace jednotlivých fakult.

Strana 6 z 8

J. Marek následně společně s ostatními senátory a senátorkami formuloval návrh usnesení

týkající se „Komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu“. Na závěr vyzval
k hlasování o tomto usnesení.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK se seznámil s „Komplexní analýzou stavby objektu

menzy 17. listopadu“ a vyzývá vedení fakulty k vypracování
detailnější analýzy ekonomických dopadů opatření na vědeckou a
pedagogickou činnost fakulty a na její schopnost naplňovat
strategické cíle Dlouhodobého záměru. Současně vyzývá vedení
FHS UK k jednání o restrukturalizaci dluhu.
AS FHS UK se obává, že navrhovaná úsporná opatření povedou k
ohrožení fakulty, která dosud úspěšně naplňovala svou roli v
celku Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií se v
současné ekonomické situaci ocitla nikoliv v důsledku svého
špatného hospodaření, nýbrž z objektivně daných a nezaviněných
důvodů.
AS FHS UK vyzývá Ekonomickou komisi AS UK a plénum AS UK k
hledání kroků, které umožní fakultě dostát jejím finančním
závazkům, aniž by splátkový kalendář ohrozil kvalitu výuky a
vědecké činnosti na fakultě a personální zabezpečení studijních
programů.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

M. Pětová a J. Marek následně poděkovali přítomným senátorkám a senátorům.

18:45 – odchází senátor J. Horský a host J. Tuček

4) Různé
•

•

Host L. Benyovszky poděkoval senátorům a senátorkám za jejich kompetentní přístup

a návrhy řešení dané situace.

J. Marek vyzdvihl to, že došlo ke shodně a utvoření jednotné pozice AS FHS UK. Dále

nastínil program příštího zasedání. Navrhl, aby se senát na příštím zasedání zabýval
úspornými a příjmovými opatřeními pro příští rok. M. Pětová sdělila, že do té doby

nebude možné připravit konkrétní materiály, ale souhlasila s otevřením diskuze na
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toto téma. Zároveň přislíbila, že senát informuje o průběhu zasedání Ekonomické

komise AS UK. Dále navrhla, aby se AS FHS UK sešel ještě jednou před Vánocemi.
Senátorka H. Novotná se dotázala na nutnost projednat materiál k budoucí

restrukturalizaci FHS UK. Děkanka odpověděla, že toto téma bude vyžadovat delší

diskuzi. Do 6. prosince se budou sbírat připomínky členů akademické obce. Následně
dojde k dané diskuzi. J. Marek navrhl možnost zabývat se touto otázkou na příštím
zasedání AS FHS UK. M. Hanyš, M. Voldřichová a P. Himl navrhli, aby se materiál

týkající se navrhované restrukturalizace poslal i studentským zástupcům v senátu
FHS UK. Děkanka souhlasila.

Předseda senátu J. Marek následně přítomným poděkoval a ukončil tento bod.
V 18:55 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsal: Jan Potoček

Přehled schválených usnesení:
429. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 31. října 2019.
430. AS FHS UK se seznámil s „Komplexní analýzou stavby objektu menzy 17. listopadu“ a
vyzývá vedení fakulty k vypracování detailnější analýzy ekonomických dopadů opatření
na vědeckou a pedagogickou činnost fakulty a na její schopnost naplňovat strategické
cíle Dlouhodobého záměru. Současně vyzývá vedení FHS UK k jednání o
restrukturalizaci dluhu.
AS FHS UK se obává, že navrhovaná úsporná opatření povedou k ohrožení fakulty, která
dosud úspěšně naplňovala svou roli v celku Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních
studií se v současné ekonomické situaci ocitla nikoliv v důsledku svého špatného
hospodaření, nýbrž z objektivně daných a nezaviněných důvodů.
AS FHS UK vyzývá Ekonomickou komisi AS UK a plénum AS UK k hledání kroků, které
umožní fakultě dostát jejím finančním závazkům, aniž by splátkový kalendář ohrozil
kvalitu výuky a vědecké činnosti na fakultě a personální zabezpečení studijních
programů.
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