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Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 11. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, Dr. Marek, Dr. Holeček, doc. Pinc, prof. Sokol, Dr. Zika, 

        Dr. Jeníčková, Bc. Šínová, doc. Seidlová Málková, Dr. Vrabec, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad 

 

Omluveni: doc. Benyovszky 

 

Body: 

1. Půjčka 

2. Akreditace 

3. Reorganizace 

4. Aliance 4EU+ 

5. Různé: RKR  

 

1. Na základě usnesení z mimořádného jednání EK AS UK, které proběhlo 25. 10. 2019, byl částí 

vedení UK (předkládá kvestorka a prorektor pro rozvoj) vypracován materiál Komplexní 

analýza akce „Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ identifikační číslo EDS 

133D21E000005. V materiálu je zachycen vývoj přestavby, příčiny víceprací, jejich výše  

a kroky, které fakulta v této věci podnikala. Součástí materiálu je také splátkový kalendář, 

kterým byla půjčka ve výši 85 mil. Kč (kromě již existujícího dluhu ve výši 70 mil. Kč) také 

podmíněna. S materiálem se 11. 11. seznámilo kolegium rektora a souhlasilo s jeho obsahem; 

18. 11. materiál projednalo předsednictvo AS UK; 25. 11. se k textu vyjádří EK AS UK a 29. 11. 

bude dokument součástí programu řádného zasedání AS UK. Dnes bude tento materiál 

projednán na mimořádném zasedání AS FHS. 

2. Národní akreditační úřad (NAÚ) vydal 12. 11. usnesení o přerušení řízení o udělení 

akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociální a kulturní 



 
 

 

 

antropologie. Akreditační materiál je třeba doplnit v souladu s usnesením a doručit na RUK 

nejpozději do 2. 12., a to v elektronické i listinné podobě. 

3. K pracovní verzi návrhu organizačních změn začínají přicházet první připomínky. Po datu 

6. 12., do kdy je možné připomínky posílat (viz zápis 12. 11.), bude následovat jejich 

vypořádání, což by nemělo trvat déle než dva týdny. 

4. Vzhledem k významu Aliance 4EU+ (projekt v současnosti spojuje šest evropských 

univerzit) bude třeba na fakultě související aktivity administrativně centralizovat, a to při 

stávajícím personálním obsazení. 

5. V úterý 3. 12. se od 9 hodin uskuteční zasedání rozšířeného kolegia rektora. 

                             

 

 

 

   

Zapsal: Karel Strnad  


