
 
 

 

 

Praha 29. 10. 2019 

č. j.: UKFHS/306674/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 29. 10. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, Dr. Marek, doc. Benyovszky, Dr. Holeček, Dr. Zika, 

                   Dr. Vrabec, doc. Seidlová Málková, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad        

Omluveni: prof. Sokol, Dr. Jeníčková, doc. Pinc, Bc. Šínová  

 

Body: 

1. Troja 

2. Náhradní prostory 

3. Reorganizace 

4. VR 

5. Různé: RKR 

 

1. Stavební práce jsou oproti harmonogramu ve skluzu, čímž je ohroženo včasné vyčerpání 

přidělené státní dotace a současně je fakulta vůči zhotoviteli stavby (firma KONSIT) prakticky 

v platební neschopnosti. Na vícepráce, se kterými není ve státní dotaci počítáno, vyčerpala 

fakulta nejen prakticky veškeré vlastní zdroje, ale také poskytnutou vnitrouniverzitní půjčku 

ve výši 70 mil. Kč (viz zápis 1. 10.). Přesto však k dofinancování víceprací schází ještě cca 85 

mil. Kč. Z toho důvodu se v pátek 25. 10. uskutečnilo mimořádné zasedání EK AS UK, na kterém 

děkanka seznámila senátory s aktuálním stavem stavebních prací a jejich financováním. 

Výsledkem jednání je toto Usnesení EK AS UK: 

„- EK AS UK se seznámila se situací ohledně stavební akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu 
menzy 17. listopadu“ a vnímá ji jako kritickou.  
- EK AS UK doporučuje uhradit finanční prostředky nutné na dokončení stavebních prací „UK 
– FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ ve výši 85 mil Kč. 
- EK AS UK považuje veškeré takto poskytnuté finanční prostředky jako vratnou půjčku a žádá 
vedení UK a vedení FHS, aby předložily finanční rozvahu, jak a do kdy bude půjčka splacena 
tak, aby mohla být projednána jako řádný bod na jednání AS UK 29. listopadu 2019. 



 
 

 

 

-EK AS UK žádá vedení UK a vedení FHS o zpracování komplexní analýzy stavby objektu menzy 
17. listopadu a její předložení na nadcházející zasedání EK AS UK, která bude obsahovat 
následující body: 1) technické parametry stavby, 2) analýzu vzniku víceprací, 3) analýzu 
ekonomické části (platby, dodatky atp.) včetně určení rozhodovacích a podpisových 
mechanismů, 4) vyčíslení stávajících finančních rezerv FHS, 5) vyčíslení možných splátek FHS 
včetně kritické analýzy jejích možností.“ 
Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 16 - 1 - 0 (pro – proti - zdržel/a se) 

2. Ke konci června 2020 bude kvůli plánované rekonstrukci a dostavbě Areálu Jinonice na 

několik let přerušen zdejší provoz. V této souvislosti se FSV zavázala zajistit náhradní prostory 

také pro FHS. Po mnohaměsíčním úsilí FSV nalezla prostory v objektu Avenir Business Park za 

cenu 13,9 EUR (bez DPH) za m2 a měsíc, přičemž pronájem je možný na dobu minimálně tří let 

s počátkem od ledna 2020. Tyto podmínky však fakulta nemůže akceptovat a veškeré úsilí 

směruje k dostavbě bývalé menzy Koleje 17. listopadu, aby bylo možné celou fakultu během 

léta 2020 přestěhovat. 

3. V úterý 22. 10. se uskutečnilo setkání děkanky s učitelskou částí akademické obce. Hlavním 

tématem bylo seznámení přítomných s nutností změn v organizační struktuře fakulty. 

Proděkanka pro vědu a výzkum představila plán nového systému hodnocení vědecké činnosti. 

Oba návrhy byly představeny tímto způsobem, protože jak paní děkanka, tak vedení fakulty 

počítají s další diskusí. 

4. Jednání VR FHS se uskuteční v Malé aule Karolina, pravděpodobně 5. 12. od 14 hodin. 

5. Rozšířené kolegium rektora se uskuteční v pondělí 4. 11. od 10 hodin.  

 

 

                               

Zapsal: Karel Strnad  


