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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana č. 3 
ze dne 31. května 2016 

 
Přítomni: T. Gec, M. Gregor, M. Hájek, M. Hollmannová, L. Ježek, T. Karásek, J. Končelík, M. Kubát, 
F. Láb, R. Mácová, V. Mistrová, T. Nigrin, N. Švarcová, J. Vykoukal 
Hosté: V. Vejvoda, architekti z APRIS 3 MP 
 
Sdělení děkana: 
1) V návaznosti na prezentaci a jednání o projektech OP VVV na dostavbu areálu Jinonic a 

zastínění atria Hollaru, které předcházely jednání rozšířeného kolegia, děkan shrnul základní 
východiska (prostorová nouze, dřívější rozhodnutí o převzetí Jinonic fakultou, potřeba úprav 
Areálu Jinonice, potřeba projektové dokumentace k těmto úpravám; pokud FSV projekt chce, 
má smysl hledat financování) a zahájil diskusi o těchto projektech:  

 
- docent Hájek se dotázal na variantu pouhé přestavby stávajícího areálu  

- děkan vysvětlil, že bez dostavby vylepšení funkčnosti areálu není reálné 
- proděkan Karásek doplnil, že k dostavbě nutí i výzva OP VVV 
- pan Vejvoda uvedl, že studie proveditelnosti byla zpracována po technické stránce, 

požadavkem byla pouze funkčnost, dostavba je jediná varianta jak dosáhnout původního 
cíle – tj. zlepšení funkčnosti areálu 

 
- docent Vykoukal vyjádřil souhlas s využitím příležitosti ucházet se o tyto prostředky  
 
- proděkan Láb uvedl, že sestěhování na jedno místo je dobrá vize, ovšem ani po rozšíření si není 
jistý, zda bude kapacita dostatečná pro navýšení o dva instituty, RTL apod.; nepovažuje za 
reálné, aby proběhlo úplné sestěhování 

- děkan vysvětlil, že například RTL je specifické pracoviště, vize je taková, že by došlo 
ke sestěhování, ale byly by výjimky; dále doplnil, že sestěhování není reálné dříve než v r. 
2022,  

- proděkan Karásek uvedl, že i případné přesunutí RTL by mělo být možné 
 
- doktorka Mistrová se dotázala na budoucnost budovy Opletalova, pokud by k rozšíření Jinonic 
došlo 

- děkan uvedl, že budovy Opletalova i Hollar by zůstaly ve správě FSV, pravděpodobně by  
došlo k uvolnění prostor ve Voršilské, Rytířské a Celetné  

 
- magistr Gec podotkl, že r. 2022 je optimistický odhad – vše je vázané na další procesy 
 
- doktor Gregor uvedl, že existuje celá řada neznámých, dotázal se na finanční profil a finanční 
zázemí projektu 

- proděkan Karásek vysvětlil, že náklady na přípravu projektové dokumentace budou 
řešeny vnitřní půjčkou z prostředků RUK nebo z fakultního fondu provozních prostředků; 
v případě úspěšného projektu OPVVV by se půjčka refinancovala z tohoto projektu, v 
případě, že by projekt OPVVV realizován nebyl, tak by se tato půjčka splatila z jiného 
budoucího financování rekonstrukce a dostavby v dalších letech; riziko, že by náklady na  
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přípravu dokumentace zůstaly k tíži fakulty je minimalizováno. Fakulta se mj. obrátila na 
RUK, odkud by mohla být poskytnuta půjčka, jež by se vracela pouze, pokud se zaplatí 
z projektu, pokud by projekt nebyl realizován, vracet by se tato půjčka nemusela. Shrnutí 
tedy zní: na přípravu projektu na dostavbu v areálu Jinonice by fakulta nyní zaplatila 4,5 
milionů bez DPH z rozpočtovaných prostředků, které se ale velmi pravděpodobně buďto 
vrátí z projektu nebo by byly zpětně hrazeny RUK 

- výdaje na projekt zastínění Hollaru už částečně byly uhrazeny dříve, dodatečné úpravy 
projektu platí fakulta ze svého, částka byla rozpočtovaná a je pokryta letošním rozpočtem 

- 5% kofinancování fakultou projektu OP VVV zůstává k řešení a bude promítnuto do 
budoucích rozpočtů 

 
- proděkan Karásek dále uvedl, že v případě získání prostředků z OP VVV  by fakulta, na rozdíl od 
projektu VAVPI, dostala peníze dopředu; je to jednodušší postup, zároveň je potřeba dobré 
pojištění a právní servis 
 
Děkan uzavřel diskusi a před usnesením se dotázal na případnou jasnou nechuť v projektech 
pokračovat 

- docent Hájek uvedl, že není zásadně proti, ale necítí se vybaven informacemi, aby mohl 
rozhodnout 

- k tomu děkan uvedl, že značná míra nejistoty bude panovat vždy, protože budova je stále 
ve společné správě, podmínky OP VVV se stále vyvíjejí atd., jde mu o principielní chuť se o 
prostředky OP VVV ucházet 

- doktorka Mistrová vyjádřila rozpaky, uvítala by možnost rozšíření o budovy v centru 
- k tomu doktor Nigrin uvedl, že z pohledu UK v tuto chvíli není příliš reálné získat jakoukoli 

budovu v centru 
- magistr Gec a pan Vejvoda uvedli, že projekt je dlouhodobý a existuje několik variant 

schválení/neschválení, zatím není nic rozhodnuto, čeká nás ještě několik schvalovacích fází 
 
Usnesení: Rozšířené kolegium doporučuje vedení fakulty ucházet se o finanční prostředky z OP 
VVV s výhradami k rizikům pojmenovanými na zasedání. 
 

Různé 
2) doktor Nigrin informoval – rozpočet pro vysoké školy 90% fix, 10% soutěžní, cca od r. 2018 
 
 

Zapsala: Sylvie Fišerová 
Vidi: Jakub Končelík 
 


