
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápis ze zasedání AS UK dne 15. května 2015 

 
Prezenční listina 
Přítomní členové AS UK 

 
 

 
 
 
 
 
 

KTF 
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  
Mgr. David Kučerka, O. Crucig 

ETF 
Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D. 
 

HTF 
Mgr. Martin Holý 
ThDr. Jaroslav Hrdlička 
 

LF P 
Ing. et Ing. Jiří Polívka 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 

1. LF  
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
František Vaňásek  
 

2. LF 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.  
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. 
Danka Humlová 
Adam Kalina 

3. LF 
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 
Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 
Jakub Polách 
Miroslav Kyselica 

LF HK 
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.  
Ing. Zdeněk Bureš 

FarmF 
Mgr. Jiří Mikušek 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.  

FHS 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.  
Mgr. Jan Tuček 

FF 
Mgr. Samuel Zajíček 

PřF 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
Mgr. David Hurný  
Mgr. Roman Šolc 

MFF 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
Bc. Peter Korcsok 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

PF 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
 

FSV 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Jan Málek 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 
Jáchym Srb 

FTVS 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
Bc. Ondřej Novotný 

PedF 
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 
Dalibor Neckář 
Bc. Tomáš Bederka 
PhDr. Josef Stracený, CSc. 

Součásti 
Mgr. Zdeněk Pressl  
Mgr. Daniel Toropila 
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Nepřítomní členové AS UK  
Omluveni 
 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) 
Josef Borovka (LF HK) 
Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF) 
Věra Ježková (FarmF) 
Bc. Jiří Kučera (ETF) 
MUDr. Mgr. Michaela Miklíková (LF P) 
Prof. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (LF P) 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) 
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) 
Bc. Anna Matys (FF) 
Bc. Mikuláš Hank (FTVS) 
Bc. Karel Chlouba (FHS) 
Nechvílová Klára (KTF) 
David Vopřada, Dr. (KTF) 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF) 
Mgr. Ladislava Říhová (HTF) 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D (ETF) 
Petra Kňažeková (1. LF) 
 
 
 
Hosté 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor  
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy  
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka Kolegia rektora 
MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek (RUK) 
ThLic. Petr Šimůnek (RUK) 
Ing. Jakub Papírník (ÚVT) 
Bc. Petr Podzimek (RUK) 
Lukáš Ulrych (PedF) 
Petra Dvořáčková (KTF) 
Bronislav Poul (FF) 
Magdaléna Dostálová (PřF) 
Anna Kleinová (FF) 
Kateřina Fuksová (FF) 
Kristýna Jeneráková (FF) 
Mgr. David Pavlorek (FF) 
JUDr. Michael Kučera (HTF)   
Bc. Jáchym Metlička (PřF) 
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Zápis ze zasedání dne 15. května 2015 
 
 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:10 přivítal přítomné členy a zahájil zasedání. Na 
úvod informoval členy AS UK, že v úterý 26. května 2015 se bude konat společné jednání AS UK, 
fakultních senátů a vedení UK o Dlouhodobém záměru UK 2016-2020. Dále oznámil, že v pondělí 15. 
června 2015 se bude od 17:00 v Císařském sále konat Kulatý stůl AS UK s doc. RNDr. Janem 
Konvalinkou, Ph.D., prorektorem pro vědeckou činnost. 
 
Skrutátory byli určeni doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Dalibor Neckář (PedF), Mgr. Jiří 
Mikuška (FarmF). 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
Program zasedání AS UK 

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 5. května 2015 navrhlo program zasedání AS UK. 
Program byl rozeslán členům AS a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových 
stránkách senátu.  
 

1) Zahájení, schválení programu a určení skrutátorů 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 27. března 2015 

3) Vystoupení J. M. pana rektora 

4) Vnitřní předpisy UK 

5) Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí 

6) Právní jednání 

7) Vyjádření k návrhu Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK 

8) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

9) Nominace zástupců AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů 

10) Informace z pracovních komisí 

11) Informace z Rady vysokých škol 

12) Různé 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal členy AS UK o projednání bodu 4b. Ediční řád (čj. 
94a/2015) po bodu 9, a sdělil, že před projednáváním bodu 4a bude svolána ediční komise AS UK. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK 27. března 2015 

 
Danka Humlová, tajemnice AS UK, informovala, že k návrhu zápisu ze zasedání AS UK 27. března 
2015 nebyly doručeny žádné připomínky. Návrh zápisu ze zasedání AS UK dne 27. března 2015 byl 
vystaven v podkladových materiálech na webu AS UK. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 27. března 2015.” 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 
Ustavení komise pro tajné hlasování 
Navrženi byli PhDr. Petr Jűptner, Ph.D. (FSV), Bc. Peter Korcsok (MFF) a Mgr. David Hurný (PřF). 
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Hlasování o komisi pro tajné hlasování: 
Pro 37, proti 0, zdržel se 4 
 
Předsedou volební komise byl zvolen Bc. Peter Korcsok (MFF). 
 
 

3. Vystoupení J. M. pana rektora UK 
 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), 
sdělil, že začala příprava Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2014 a Výroční zprávy o hospodaření UK 
za rok 2014, v pondělí 18. května 2015 budou obě výroční zprávy projednávány na zasedání Kolegia 
rektora. Dále J. M. pan rektor sdělil, že byly zapracovány připomínky k Dlouhodobému záměru UK 
2016-2020 a vedení UK bude Dlouhodobý záměr UK 2016-2020 prezentovat na společném zasedání 
AS UK a fakultních akademických senátů UK 26. května 2015 na Právnické fakultě. J. M. pan rektor 
zmínil, že UK se nyní věnuje otázce elektronizace programu Ph.D., hodnocení studia, připravuje pilotní 
hodnocení vědy na FSV a MFF. V této souvislosti J. M. pan rektor připomněl, že se v pondělí 15. 
června 2015 bude od 17:00 v Císařském sále konat Kulatý stůl AS UK s doc. RNDr. Janem 
Konvalinkou, Ph.D., prorektorem pro vědeckou činnost a pozval členy AS UK k diskuzi. J. M. pan 
rektor informoval, že 7. dubna 2015 bylo otevřeno Muzeum UK. J. M. pan rektor dále informoval, že 
12. května 2015 se bude v Paříži konat Den UK a 28. května 2015 proběhne ve Velké aule premiéra 
filmu M. J. Hus. J. M. pan rektor pozval členy AS UK 2. června 2015 na Zahradní slavnost UK do 
Valdštejnské zahrady na Malé Straně. J. M. pan rektor sdělil, že Bc. Martin Urx, ředitel ÚVT, požádal o 
uvolnění z funkce ředitele, a proto J. M. pan rektor jmenoval nového ředitele ÚVT Ing. Jakuba 
Papírníka. J. M. pan rektor informoval členy AS UK o vzniklé „poplatkové kauze”, která vznikla po 
schválení Přílohy č. 6 Statutu UK. Po schválení této přílohy, kterou AS UK projednával na svém 
zasedání 23. ledna 2015, bylo vytvořeno Opatření rektora č. 12/2015: postup při posuzování žádostí o 
úlevy na poplatcích spojených se studiem. Změny reagují na nález Nejvyššího správního soudu. Na 
základě těchto změn jsou absolventi bakalářského studia, kteří pokračují v navazujícím magisterském 
studiu, povinni platit poplatek za delší studium v případě překročení standardní doby studia, tj. 2 roky. 
J. M. pan rektor upozornil, že již nyní existují ale možnosti, jak žádat o prominutí tohoto poplatku z 
důvodu výjezdu studenta na stáž. J. M. rektor informoval, že v nejbližších dnech vedení připraví 
Opatření rektora, které bude promíjet poplatek za 3. ročník navazujícího magisterského studia 
studentům, kteří jsou aktuálně ve druhém a třetím ročníku. J. M. pan rektor dále informoval členy AS 
UK o nejmenování tří profesorů prezidentem České republiky. Zdůraznil, že Vláda ČR 8. dubna 2015 
schválila všech čtyřicet pět jmenování, a 5. května 2015 ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA 
informoval J. M. pana rektora, že se prezident ČR rozhodl nejmenovat doc. RNDr. Ivana Ošťádala, 
CSc., doc. PhDr. Ing. Jiřího Fajta, Ph.D. a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. J. M. pan rektor hned 5. 
května 2015 vydal Prohlášení rektora UK. J. M. pan rektor řekl, že bylo zrušeno slavnostní jmenování 
profesorů, které se mělo konat 7. května 2015 ve Velké aule Karolina. Zároveň zdůraznil, že požádal 
všechny děkany a děkanky, aby všichni docenti UK, kteří měli být 7. května 2015 slavnostně 
jmenováni profesory, byli již nyní přeřazeni do platové třídy AP4. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy AS UK, že Prohlášení rektora UK z 5. 
května 2015 podpořil akademický senát 2. LF, 3. LF, FarmF, PřF, FTVS, FSV, MFF, HTF, PedF a také 
předsednictvo AS UK. 
 
Následovala rozprava o znění usnesení AS UK k nejmenování profesorů 
Návrh usnesení:  
„AS UK:  
1) podporuje kroky rektora UK provedené v souvislosti s nejmenováním profesorů prezidentem 
republiky, 
2) vyzývá všechny absolventy UK, aby, pamětlivi svého promočního slibu, aktivně bránili jakémukoli 
uplatňování státní moci mířícímu proti akademickým svobodám nebo narušujícímu samosprávu 
veřejných vysokých škol, 
3) apeluje na veřejnost, aby podpořila veřejné vysoké školy v úsilí uchovat hodnoty, jež jsou 
základem kvalitního fungování vysokých škol ku prospěchu celé společnosti.” 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
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Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, jestli jsou nějaké nové informace o připravovaném zákoně o 
vědě a o novele zákona o veřejných zakázkách. J. M. pan rektor odpověděl, že Ing. Oliveriusová, 
kvestorka UK, připravovanou novelu zákona o veřejných zakázkách sleduje a připomínkuje. Dále 
sdělil, že pracovní komise o zákonu o vědě jednala v lednu 2015 a do této doby ještě nedorazil 
materiál se zapracovanými připomínkami pracovní komise. 
 
Jan Málek (FSV) sdělil, že cítí nedostatečnou informovanost akademické obce o poplatcích spojených 
se studiem. Poprosil vedení UK o informování akademické obce prostřednictvím webu a emailu 
s postupem při podávání žádosti o úlevách od poplatků spojených se studiem. J. M. pan rektor 
odpověděl, že nové informace budou na web UK doplněny, ale vyzval zejména fakulty, aby své 
studenty o těchto věcech informovaly.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

4. Vnitřní předpisy UK 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, seznámil členy AS UK s procedurou 
projednávání předložených návrhů na změnu vnitřních předpisů UK. Připomněl, že k hlasování o celém 
návrhu je potřebná kvalifikovaná dvoutřetinová většina členů senátu přítomných na zasedání a 
zároveň nadpoloviční většina všech členů AS UK. 
 
 

a) Volební a jednací řád AS UK (čj. 93/2015) 
 
Pozměňovací návrhy Mgr. Romana Šolce (čj. 137/2015) 

 
1. návrh byl po diskuzi modifikován: „V čl. 1, bod 4 se slova „jmenuje a odvolává předsednictvo 
senátu z řad akademické obce univerzity na čtyři roky” nahrazují slovy „jmenuje akademický senát 
univerzity na návrh předsednictva senátu z řad akademické obce univerzity na čtyři roky”. Doplňuje se 
nový bod 5a ve znění „V čl. 3 odst. 4 větě druhé se slova „odvoláním (odstavec 2)” zrušují.” V 
přechodném ustanovení změny se první dvě věty nahrazují větou „Funkce předsedy a členů hlavní 
volební komise jmenované podle dosavadního znění čl. 3 odst. 2 zanikají ke dni 15. února 2016.” 

 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že návrh i jeho modifikace 
jsou přípustné a legislativní komise AS UK tento pozměňovací návrh doporučila.  
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 

 
2. návrh: „V čl. 1, bod 22 se slova „nejméně 5 týdnů před zasedáním senátu” nahrazují slovy 
„nejméně 7 týdnů před zasedáním senátu”. V čl. 1, bod 28 se slova „nejméně 3 týdny před zasedáním 
senátu” nahrazují slovy „nejméně 4 týdny před zasedáním senátu”. V čl. 1 se bod 32 zrušuje.” 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že návrh je přípustný, ale 
legislativní komise AS UK tento pozměňovací návrh nedoporučila.  
Hlasování 
Pro 6, proti 17, zdržel se 20 
Nebylo schváleno 
 
Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko ve znění doporučení legislativní komise AS 
UK a s výhradou legislativně technických oprav. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) ve znění modifikace 
navrhovatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.” 
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Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

b) Ediční řád (čj. 94a/2015): přesunut za bod 9. 
 
 

c) Jednací řád Vědecké rady UK (čj. 94b/2015) 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že návrh je přípustný a 
legislativní komise AS UK návrh jednacího řádu doporučila.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Jednacího řádu Vědecké rady UK (čj. 94b/2015) s výhradou legislativně 
technických oprav.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

d) Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) 
 
Modifikace předkladatele (čj. 138/2015): „Za čl. 1 bod 13 se vkládá bod 14, který zní „V čl. 18 se 
doplňuje nový odstavec 6, který zní: „ 6. Texty smlouvy a všeobecných ubytovacích podmínek jsou 
pro zahraniční zájemce k dispozici též v anglickém jazyce“. Body se 14 a 15 se přečíslují na 15 a 16.“. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že modifikace je přípustná a 
legislativní komise AS UK modifikaci doporučila.  
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Pozměňovací návrhy Mgr. Romana Šolce (čj. 137/2015). 

 
1. návrh: „V čl. 1 se bod 4 zrušuje.” 

 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že pozměňovací návrh je 
přípustný, ale legislativní komise AS UK pozměňovací návrh nedoporučila.  
Hlasování 
Pro 13, proti 10, zdržel se 20 
Nebylo schváleno 

 
2. návrh: „V čl. 1 se bod 5 zrušuje.” 

 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že pozměňovací návrh je 
přípustný a legislativní komise AS UK pozměňovací návrh doporučila.  
Hlasování 
Pro 33, proti 1, zdržel se 9 
Schváleno 
 
Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko ve znění doporučení legislativní komise AS 
UK s výhradou legislativně technických oprav. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) ve 
znění modifikace předkladatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně 
technických oprav.” 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
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e) Řád pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015) 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že návrh je přípustný a 
legislativní komise AS UK návrh Řádu doporučila.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Řád pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015) s výhradou legislativně 
technických oprav.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

5. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí 
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s 
předloženými návrhy na změnu vnitřních předpisů fakult a dalších součástí a se stanoviskem 
legislativní komise AS UK k jednotlivým návrhům. Legislativní komise doporučuje ke všem návrhům 
přijmout kladné stanovisko. 
 
Návrh Přílohy č. 1 Statutu MFF (čj. 76/2015) 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (čj. 104/2015) 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Návrh Organizačního řádu Kolejí a menz (čj. 109/2015) 
Hlasování 
Pro 37, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FSV UK (čj. 112a/2015) 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Návrh změny Statutu FSV UK (čj. 112b/2015) 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh změny Pravidel pro organizaci studia FSV (čj. 113a/2015) 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh změny Rigorózního řádu FSV (čj. 113b/2015) 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil 

- změnu Přílohy č. 1 Statutu MFF (čj. 76/2015). 
- Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK (čj. 104/2015) 
- Organizační řád Kolejí a menz (čj. 109/2015) 
- změnu Volebního a jednacího řádu AS FSV UK (čj. 112a/2015) 
- změnu Statutu FSV UK (čj. 112b/2015) 



8 

 

- změnu Pravidel pro organizaci studia FSV (čj. 113a/2015) 
- změnu Rigorózního řádu FSV (čj. 113b/2015).” 

 
 

6. Právní jednání 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
Darovací smlouva na převod pozemků v areálu SC Hostivař 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků parc. č. 2747/46 a parc. č. 
2747/47, zastavených sportovní halou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a souvisejících 
pozemků parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha a doporučuje návrh 
darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 
odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 36, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v 
Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, 
Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Výukového a výzkumného 
centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”  
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení:  
„AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené 
mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatků č. 1 - 5, na 
výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”, jehož předmětem je 
posun termínu ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30. 09. 
2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle 
§ 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.” 
Hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Smlouva o dílo v rámci veřejné zakázky "Laboratorní nábytek a digestoře" v rámci projektu 
BIOCEV 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení:  
„AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o dílo mezi ústavem molekulární genetiky AV ŠR v.v.i., a 
Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společností EVINET, a.s., jako 
zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je dodání, montáž a uvedení do provozu 
laboratorního nábytku, včetně vestavěné sanity a digestoří pro centrum BIOCEV ve Vestci, a 
doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 
odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 0 
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Schváleno 
 
Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, 
a to apartmánu č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně užívání příslušné části chodby 
v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve 
prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 
1, IČO:  00022985 a doporučuje návrh smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva předložit Správní 
radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 

7. Vyjádření k návrhu Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve 
vlastnictví UK 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 
 
Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 
LF P 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit 
kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 
PřF 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit 
kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Přírodovědecké fakulty ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK v Praze do správy Kolejí a 
menz 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit 
kladné stanovisko. 
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Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Kolejí a menz ve smyslu čl. 
7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 
stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

8. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, 
kvestorce UK. 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, představila členům AS UK návrh na čerpání mimořádného 
příspěvku pro UK. Sdělila, že se jedná o placení daně pro dům v Černé ulici (Praha 1), kde sídlí ETF. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu na čerpání mimořádného 
příspěvku vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení:  
AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 3 600 
tis. Kč na financování daňové povinnosti (daně z nabytí nemovitých věcí) vzniklé v souvislosti 
s odkupem id. 4/5 nemovitostí v Černé ulici č. p. 646 v Praze 1 – Nové Město pro využití Evangelickou 
teologickou fakultou Univerzity Karlovy. 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

 

 

9. Nominace zástupců AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. Sdělil, že předsednictvo AS UK na svém 
zasedání dne 5. května 2015 navrhlo nominovat jako zástupce AS UK doc. Ing. Františka Zahálku, 
Ph.D. (FTVS). 
 
Bc. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK, oznámil, že sociální komise AS UK na svém 
mimořádném zasedání dne 15. května 2015 navrhla jmenovat jako zástupce AS UK Dalibora Neckáře 
(PedF). 
 
Předseda komise pro tajné hlasování Bc. Peter Korcsok (MFF) seznámil členy AS s procedurou 
tajného hlasování k bodu 9.  
 
Předseda komise pro tajné hlasování zahájil hlasování.  
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise pro tajné hlasování hlasování 
ukončil. 
 
 

4b) Ediční řád (čj. 94a/2015) 
 
Modifikace předkladatele (čj. 138/2015): 
 
1. „Čl. 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: „3. Nakladatelství Karolinum, fakulty, další 
součásti vykonávající ediční činnost samostatně a dále sdružení a iniciativy tvořené členy akademické 
obce univerzity, které se zabývají elektronickým publikováním a spolupracují s univerzitou, 
zabezpečují vhodným způsobem dlouhodobou archivaci elektronických publikačních výstupů. 
-- 
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7. Prostřednictvím institucionálního repozitáře, vhodné oborové databáze, ve spolupráci s národním 
digitálním archivem nebo jiným způsobem odpovídajícím typu publikovaného výstupu ve smyslu 
dlouhodobého uchovávání (long term preservation).“.“ 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že modifikace je přípustná a 
legislativní komise AS UK modifikaci doporučuje. 
 
2. „V čl. 4 odst. 2 se slova „a zajišťuje součinnost“ nahrazují čárkou a slovy „zajišťuje součinnost a 
poskytuje metodické vedení“.“ 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že modifikace je přípustná a 
legislativní komise AS UK modifikaci doporučuje. 
 
3. „V čl. 5 odst. 3 se na konec doplňuje věta: „Ediční plán se zpravidla každoročně upřesňuje.“.“ 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že modifikace je přípustná a 
legislativní komise AS UK modifikaci doporučuje. 
 
4. „Čl. 6 odst. 2 se slova „vnitřní předpis“ vkládají slova „nebo opatření děkana“.“ 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že modifikace je přípustná a 
legislativní komise AS UK modifikaci doporučuje. 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., zástupce předsedy ediční komise AS UK, sdělil, že všechny připomínky ediční 
komise AS UK k návrhu Edičního řádu UK byly vypořádány a ediční komise AS UK návrh doporučuje ke 
schválení. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK oznámil, že návrh je přípustný a 
legislativní komise AS UK návrh Řádu doporučila.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Ediční řád UK (čj. 94a/2015) ve znění aktualizované modifikace předkladatele. 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 

10. Informace z pracovních komisí AS UK 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát 
informovali o činnosti komisí. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., zástupce předsedy ediční komise AS UK, sdělil, že ediční komise AS UK na 
svém zasedání diskutovala způsob financování publikací v odborných časopisech. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, vyzval členy AS UK a zejména členy 
ekonomické komise AS UK, aby mu posílali návrhy na nominaci zástupce AS UK do kontrolní komise 
dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK. 
 
Mgr. David Hurný (PřF), předseda studijní komise AS UK, sdělil, že studijní komise AS UK se na svém 
zasedání věnovala výsledkům 12. kola Grantové agentury UK a zálohování dat ze SISu. Informoval 
také, že studijní komise AS UK doporučila vedení UK, aby v metodickém pokynu pro fakulty k 
institucionálnímu plánu byla uvedena povinnost vypisovat okruh Tvůrčí práce studentů směřující k 
inovaci vzdělávací činnosti. Dále řekl, že komise se zabývala poplatky spojenými se studiem 
a doporučila vedení UK učinit opatření, které prominou poplatek za delší studium za 3. ročník NMgr. 
studia a vyzvala vedení UK k vypracování analýzy dopadů změn v agendě poplatků na stipendijní fond. 
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Bc. Peter Korcsok (MFF), předseda sociální komise AS UK, sdělil, že sociální komise AS UK projednala 
a doporučila J. M. panu rektorovi tři návrhy na jednorázovou finanční podporu pro studentské spolky.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 
 

11.  Informace z Rady vysokých škol 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., 
delegátovi ve sněmu a předsednictvu RVŠ a Jakubu Poláchovi, náhradníkovi delegáta ve SK RVŠ. 
 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., univerzitní delegát v Radě vysokých škol, informoval členy AS, že se 
konalo zasedání předsednictva RVŠ, na které byly připraveny teze činnosti RVŠ v novém volebním 
období. 
 
Jakub Polách, zástupce delegáta ve Studentské komoře RVŠ, informoval členy AS UK, že 25. - 26. 
dubna 2015 SK RVŠ pořádala v Ostravě workshop o moderních výukových metodách. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 

Seznámení s výsledky tajného hlasování k bodu 9. 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, předal slovo Bc. Peterovi Korcsokovi (MFF), předsedovi 
komise pro tajné hlasování, aby členy AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování.  
 
Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců AS UK do Komise pro přidělování 
startovacích bytů. 
 
Vydáno bylo 39 hlasovacích lístků.  
Odevzdáno bylo 39 hlasovacích lístků, z toho 39 platných.  

 
Pro kandidáta doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 39 hlasů ano. 
Pro kandidáta Dalibora Neckáře (PedF) bylo odevzdáno 35 hlasů ano. 
 
 

12.  Různé 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy AS UK, že tajemnice AS UK Danka 
Humlová 15. června 2015 absolvuje studium na 2. lékařské fakultě a skončí tak na pozici tajemnice. 
Předsednictvo AS UK na svém červnovém zasedání pověřuje funkcí tajemnice současnou tajemnici 
legislativní komise Bc. Terezu Svobodovou, B. A. a vypíše výběrové řízení na pozici 
tajemníka/tajemnice.  
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal předsedy pracovních komisí AS UK, aby na 
jednání svých komisí pozvali delegáty a delegátky AS UK v komisích a dalších tělesech UK, aby krátce 
představili své působení ve funkcích. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a 
oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 26. června 2015 v Malé aule Karolina. 
Zasedání ukončil ve 13:00 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK v Praze 
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Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. května 2015 
 
 

1. AS UK schválil program zasedání. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 27. března 2015. 
3. AS UK:  

1) podporuje kroky rektora UK provedené v souvislosti s nejmenováním profesorů prezidentem 
republiky, 
2) vyzývá všechny absolventy UK, aby, pamětlivi svého promočního slibu, aktivně bránili jakémukoli 
uplatňování státní moci mířícímu proti akademickým svobodám nebo narušujícímu samosprávu 
veřejných vysokých škol, 
3) apeluje na veřejnost, aby podpořila veřejné vysoké školy v úsilí uchovat hodnoty, jež jsou 
základem kvalitního fungování vysokých škol ku prospěchu celé společnosti. 

4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora. 
5. AS UK schválil komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) ve znění modifikace 

navrhovatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav. 
6. AS UK schválil dílčí změnu Jednacího řádu Vědecké rady UK (čj. 94b/2015) s výhradou legislativně 

technických oprav. 
7. AS UK schválil dílčí změnu Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) ve 

znění modifikace předkladatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně 
technických oprav. 

8. AS UK schválil Řád pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015) s výhradou legislativně 
technických oprav. 

9. AS UK schválil Ediční řád UK (čj. 94a/2015) ve znění aktualizované modifikace předkladatele. 
10. AS UK schválil změnu Přílohy č. 1 Statutu MFF UK (čj. 76/2015). 
11. AS UK schválil Pravidla pro přiznání stipendií na PF UK (čj. 104/2015). 
12. AS UK schválil Organizační řád Kolejí a menz (čj. 109/2015). 
13. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FSV UK (čj. 112a/2015). 
14. AS UK schválil změnu Statutu FSV UK (čj. 112b/2015). 
15. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia FSV (čj. 113a/2015). 
16. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FSV UK (čj. 113b/2015). 
17. AS UK projednal záměr uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků parc. č. 2747/46 a parc. č. 

2747/47, zastavených sportovní halou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a souvisejících 
pozemků parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha a doporučuje návrh 
darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 
odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

18. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené 
mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatků č. 1 - 5, na 
výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”, jehož předmětem je 
posun termínu ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30. 09. 
2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle 
§ 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku. 

19. AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o dílo mezi ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i., a 
Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společností EVINET, a.s., jako 
zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je dodání, montáž a uvedení do provozu 
laboratorního nábytku, včetně vestavěné sanity a digestoří pro centrum BIOCEV ve Vestci, a 
doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 
odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

20. AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva, spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, 
a to apartmánu č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639 včetně užívání příslušné části chodby 
v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve 
prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 
1, IČO:  00022985 a doporučuje návrh smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva předložit Správní 
radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

21. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko. 

22. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Přírodovědecké fakulty ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko. 

23. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Kolejí a menz ve smyslu čl. 7 
odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 
stanovisko. 

24. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 3 600 
tis. Kč na financování daňové povinnosti (daně z nabytí nemovitých věcí) vzniklé v souvislosti 
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s odkupem id. 4/5 nemovitostí v Černé ulici č. p. 646 v Praze 1 – Nové Město pro využití Evangelickou 
teologickou fakultou Univerzity Karlovy. 

25. AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. 
(FTVS) a Dalibora Neckáře (PedF). 

26. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
27. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol. 

 
 
 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK v Praze 

 
 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK 
 

 
 


