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Zápis ze zasedání dne 22. ledna 2016 
 
 
 
 
 
Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 
 

KTF 

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

ETF 

Doc. Petr Sláma, Th.D. 

HTF 

ThDr. Jaroslav Hrdlička  
Mgr. Martin Holý 
Mgr. Ladislava Říhová 

 

PF 

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

 

1. LF  

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, 

DrSc. 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 

František Vaňásek 

Petra Kňažeková 

 

2. LF 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 
MUDr. Adam Kalina 
 

 

3. LF 

Prof. MUDr. Valér 
Džupa, CSc. 
Jakub Polách 
 

 

LF P 

Prof. MUDr. Luboš Holubec, 
Ph.D.  
 

 

LF HK 

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, 
CSc.  
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.  
Josef Borovka 
Ing. Zdeněk Bureš  

 

FarmF 

Ing. Vladimír Kubíček, 
CSc. 

Mgr. Jiří Mikušek 
 

 

FF 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D.  
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.  
Bc. Anna Matys 
Mgr. Samuel Zajíček 
 

 

PřF 

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.  

Mgr. Roman Šolc  
 

 

MFF 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, 
CSc. 
Mgr. Peter Korcsok 
Mgr. Tomáš Masařík 
 

 

PedF 

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

 

FSV 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Jan Málek 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D 

FTVS 

Doc. Ing. František 
Zahálka, Ph.D.  
PhDr. Libor Flemr, 
Ph.D. 
Bc. Mikuláš Hank 
Mgr. Daniel Thiel 
 

FHS 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 
 
 

Součásti 

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. 

 
Omluvení členové AS UK 
 
Tereza Lipovská (2. LF)  

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF) 

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF) 

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P) 

Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P) 

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF) 

Veronika Skalická (FarmF) 

Bc. Jáchym Srb (FSV) 

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF) 

Klára Nechvílová (KTF) 

David Vopřada, Dr. (KTF) 

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF) 

Bc. Karel Chlouba (FHS) 

Mgr. Vojtěch Tomášek (FHS) 



Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP) 
 
 
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 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 
MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK) 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., členka Kolegia rektora, děkanka PedF 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., člen Kolegia rektora 
MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora 
Mgr. Václav Hájek (RUK) 
Vladimír Šigut (RUK) 
RNDr. Věra Šťastná (RUK) 
Mgr. Jiří Chvátal (RUK) 

PhDr. Mgr. et Mgr. Karel Hanuš (RUK) 
Mgr. David Pavlorek (FF) 
Jakub Horký (PF) 
JUDr. Michael Kučera (HTF) 
Karel Hanuš (RUK) 
Ing. Jan Bělonožník (RUK) 
Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK 
Mgr. Bc. Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK 
 
 

Zápis ze zasedání dne 22. ledna 2016 
 

1) Zahájení 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy a zahájil zasedání. 

2) Určení skrutátorů a předání osvědčení 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal Mgr. Bc. Terezu Svobodovou, členku Hlavní volební komise, aby předala osvědčení novému členu AS UK. 
 
Osvědčení převzal Mgr. Dan Thiel (FTVS). 
 
Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) 

Ustanovení komise pro tajné hlasování 
 
Navrženi byli:  PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 3 
Schváleno 
 
Předsedou volební komise byl zvolen Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF). 
 

Program zasedání AS UK 
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 12. ledna 2016 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS a spolu s podkladovými 
materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  
 
1) Zahájení 

2) Určení skrutátorů a předání osvědčení. 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 11. prosince 2015 

4) Zpráva o činnosti AS UK v období mezi únorem 2015 a lednem 2016 

5) Vystoupení J. M. pana rektora 

6) Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 

7) Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015 

8) Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy v Praze 2016–2020   

9) Harmonogram Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity Karlovy 2016–2020 

10) Vnitřní předpisy fakult 

11) Návrh aktualizace znění Etického kodexu UK 

12) Právní jednání 

13) Jmenování členů do Hlavní volební komise 

14) Změna Opatření rektora k Pravidlům podpory zájmové činnosti studentů 

15) Zprávy z pracovních komisí AS UK 

16) Informace z RVŠ 

17) Různé 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
 
Hlasování 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
3) Kontrola schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 11. prosince 2015 

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK 11. prosince 2015 od Mgr. Petera 
Korcsoka a Mgr. Cyrila Broma, Ph.D, které byly do návrhu zápisu následně zapracovány.  

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 11. prosince 2015." 

Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 



4) Zpráva o činnosti AS UK v období mezi únorem 2015 a lednem 2016 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se zněním Zprávy o činnosti AS UK v době mezi únorem 2015 a lednem 2016, která je 
přílohou tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Zprávu o činnosti AS UK v době mezi únorem 2015 a lednem 2016.” 
 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
5) Vystoupení J. M. pana rektora 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), popřál členům AS UK vše dobré do nového roku. Dále 
informoval AS UK o dokončování novelizace vysokoškolského zákona, který prochází třetím čtením. Seznámil členy AS UK s výsledkem projednání 
Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy na rok 2015 s Ministerstvem školství, které k němu vyjádřilo kladný postoj.  J. M. pan rektor ve svém 
vystoupení následně zmínil první ročník veletrhu pražských vysokých škol konaný v prostorách VŠE, dokončení elektronické evidence doktorandského studia a v 
souvislosti s poklesem výjezdů školitelů a studentů na zahraniční stáže vyzval děkany jednotlivých fakult k jejich zvýšení. Následně prezentoval problematiku 
hodnocení vzdělávací činnosti, které vyústilo v cenu Arnošta z Pardubic pro vynikajícího pedagoga za mimořádný pedagogický počin. Dále informoval o podzimní 
pedagogické konferenci k novele vysokoškolského zákona, která se bude podrobněji zabývat i kvalitou vzdělávacího procesu, slavnostním otevřením BIOCEVU v 
prosinci, kde se již generují publikace. V závěru svého vystoupení uvedl sled událostí uskutečněných mezi zasedáními AS UK. Jednalo se o umístění 
univerzitních egyptologů na 3. místě ve světovém žebříčku nejvýznamnějších archeologických objevů, celkové 34. místo Univerzity Karlovy ve světovém 
žebříčku ve vlivu univerzit, navýšení úspěšnosti GA ČR na 34%, tudíž nad průměrem. Naopak v TA ČR je Univerzita pod průměrem. Dále mluvil o plánovaném 
uzavření Národní knihovny z důvodu rekonstrukce, o chystaném dubnovém dni setkání absolventů a dnu CŽV, o vítězném reprezentačním hokejovém utkání 

Karlovy Univerzity v Praze s Masarykovou Univerzitou v Brně, proběhnuvším univerzitním plesu, o České spořitelně jako o vybraném subjektu pro bankovní 
služby a následné vzniklé úspoře 85% z původní částky, o prvním zasedání poroty pro architektonickou soutěž na Kampus Albertov, které bylo doručeno 33 
návrhů, o zavedení spisové služby na jednotlivých fakultách, uzavření smlouvy s Pekingskou univerzitou pro studenty čínštiny (pro FF, FSV, PedF, PF), podpoře 
malých oborů, o organizaci setkání zástupců Visegrádské čtyřky 17.2.2016 ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, jednání o přednášce slovinského 
prezidenta a o oslavách výročí narození Karla IV. konaných ve dnech 9.-15.5.2016. 

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na částku 400 mil., kterou dává Ministerstvo školství vysokým školám, zda bude či nebude dostupná. 
J. M. pan rektor odpověděl, že obnos Univerzita Karlova obdrží stejně tak jako další univerzity. Přesněji se jedná o předplacení letošního rozpočtu, které již bylo 
podepsáno. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále zeptal na chybějící obnos v původním návrhu rozpočtu, zda již byl rozpočet upraven tak, aby finance nechyběly.   
J. M. pan rektor reagoval, že chybí 300 milionů a jsou otevřená jednání k pravděpodobnému využití přebytků z minulého roku, které by se pro tuto ztrátu 
uvolnily. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) konstatoval, že si všiml slavnostní cedule s výčtem mecenášů a dotázal se, jaké jsou podmínky pro zápis na tuto desku. 
J. M. pan rektor odpověděl, že se jedná o přispěvatele z řad jednotlivců a firem, kteří kontinuálně přispívají částkou 200–300 000,- ročně na různé události 
organizované Univerzitou Karlovou. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na pozměňovací návrh poslance Zlatušky, který neprošel. 
J. M. pan rektor odpověděl, že většina hlasů byla pro, ale nedosáhlo se kvóra, nicméně dosáhlo se doporučení. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dále dotázal na pozměňovací návrh HI. 
J. M. pan rektor odpověděl, že výbor nejprve nezaujal stanovisko a následně doporučil.  
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na to, co se přesně projednávalo s Ministerstvem školství. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že se jednalo o dlouhodobý záměr. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 

 
Hlasování  
Schváleno tichým souhlasem 
 
6) Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo Doc. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc., prorektorovi pro vědeckou činnost, který informoval 
členy AS UK o obsahu Návrhu struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017. 
 
J. M. pan rektor uvedl, že návrh prošel celou řadou jednání, ve kterých měli zástupci akademické obce v jednotlivých orgánech možnost vyjádřit své 
připomínky. Veškeré návrhy a podněty byly projednány ve snaze dosáhnout všeobecné spokojenosti.  
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval akademickému senátu za projednání a také všem účastníkům diskuze v rámci kulatého stolu, který byl 
v této souvislosti svolán a kde se touto problematikou senátoři podrobně zabývali. 
 
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK), dodala, že se udělaly velké změny k lepšímu a podpořila Návrh. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF), poděkoval za přístup a příslib dalších kulatých stolů  k jiným obdobně širokým problematikám. Zeptal se, zda trvá nekonzistentnost 
v otázce postavení publikací proti sobě vydaných u nás a v zahraničí. 
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, reagoval, že si je chyby vědom a že bude náležitě opravena a zapracována do tohoto Návrhu.  
 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), velmi ocenil možnost a realizaci kulatého stolu, díky kterému mohl Návrh vzniknout společnými silami. Dále poukázal na to, 
že jednotlivé projekty, kupříkladu PRVOUK, hrály na různých fakultách jinou roli, tedy byly vnímány různým způsobem. V této souvislosti se zeptal, zda se 
počítá s analýzou těchto zkušeností a do jaké míry je bude možné využít k přípravě těchto projektů do budoucnosti? 
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, odpověděl, že větší množství poznatků je k PRVOUKu, kde projektů proběhlo více než u 
PRIMUSu. Uvedl, že již na jaře se projednávala příprava závěrů ze zakončených projektů, z nichž některé budou vybrány a následně tyto zkušenosti 
analyzovány. Dodal, že se využívá i informací z rozesílaných dotazníků a že zkušenosti z PROGRESu bude snaha implementovat již na jaře. 

 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, dodal, že se bude diskutovat i na základě extrémních názorů.   
 
J. M. pan rektor, řekl, že v rámci propagace proběhne nejspíš v únoru tisková konference, kde bude představen koncept rozvoje vědních oblastí na úrovni celé 
Univerzity. V žebříčku deseti nejlepších výzkumných institucí v ČR dle hodnocení výkonu má Univerzita Karlova zastoupeny již čtyři fakulty. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 a doporučuje jej předložit VR UK.” 
 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 
7) Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 



J. M. pan rektor informoval členy AS UK o Aktualizaci dlouhodobého záměru UK na rok 2015. 

Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015.” 
 
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 3 
Schváleno 
 
8) Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy v Praze 2016–2020   

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor informoval členy AS UK o Strategickém plánu rozvoje UK 2016–2020. 

Návrh usnesení: 
„AS UK projednal a schválil Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy v Praze jako přílohu Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy 2016–
2020.” 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 3 
Schváleno 
 
 
9) Harmonogram Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity Karlovy  2016–2020 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor informoval členy AS UK o Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016–2020. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal a schválil Harmonogram Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016–2020.“ 
 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 5 
Schváleno 
 
 

10) Vnitřní předpisy fakult 

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. 
 
a) Změna Jednacího řádu Vědecké rady LF v Plzni (č. j. 345/2015).  

 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko poměrem hlasů 7 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Jednacího řádu Vědecké rady LF v Plzni (č. j. 345/2015).” 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 
b) Změna Jednacího řádu AS LF v Plzni (č. j. 344/2015).  
 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko poměrem hlasů 9 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Jednacího řádu AS LF v Plzni (č. j. 344/2015).” 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

 

c) Změna Pravidel pro organizaci studia FarmF (č. j. 338/2015). 

 
Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou legislativně-technických oprav. Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 0. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia FarmF (č. j. 338/2015) s výhradou legislativně technické opravy.” 
 

Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 
11) Návrh aktualizace znění Etického kodexu UK 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo zástupci MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři. 
MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř, informoval členy AS UK o Návrhu aktualizace. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, dodal, že na tvorbě se podílela šestičlenná pracovní skupina složená i ze zástupců senátu, která se 

věnovala všem doručeným připomínkám a komentářům. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF) vyjádřil podporu návrhu pro schválení Etického kodexu s tím, že bylo dosaženo maxima možného. 

Mgr. Roman Šolc (PřF) zdůraznil, že bylo snahou zajistit, aby se Etický kodex držel v mezích etiky a nespadl do trestněprávní roviny, což se dle jeho názoru 

vydařilo v rámci možností, a návrhu také vyjádřil podporu.  

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) také vyjádřil podporu návrhu a dále uvedl, že v souvislosti na zasedání Ediční komise, kde byla řešena i etika v rámci tématu 

predátorských časopisů, by uvítal zahrnout do bodu tři týkajícího se umělecké a tvůrčí činnosti odstavec, kde by bylo uvedeno, že jsou články publikovány 

v rámci renomovaných a vědecky uznávaných publikací.  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za připomínku, avšak namítl, že na podněty byl vymezen dostatečný časový rámec, který již vypršel. 



Mgr. Samuel Zajíček (FF) uvedl, že množství lidí participujících na tvorbě Etického kodexu byl dle jeho názoru nízký, a vyjádřil svůj nesouhlas s postupem 

procesu schvalování, kdy Etický kodex nebyl předložen jednotlivým pracovním skupinám k projednání. Řekl, že by uvítal, kdyby takové dokumenty byly 

projednávány přinejmenším v těch pracovních skupinách, kterých se svou tematikou dotýkají. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že otázka Etického kodexu byla projednávaná na předsednictvu AS UK a dospělo se k názoru, že Etický 

kodex není hoden tohoto postupu.  

Mgr. Samuel Zajíček (FF), oponoval, že někde přesto projednáván byl a že připomínky k němu vzešlé by byly k užitku. Dále vznesl výhradu k užívání výrazu 

"objektivní", což se dá dle něj rozporovat. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) požádal o vysvětlení bodu 8 v části tři (Zásady ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti).  

Mgr. Roman Šolc (PřF) vysvětlil uvedený bod. 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) dovysvětlil uvedený bod. 

 Mgr. Samuel Zajíček (FF) navrhl, aby senát o návrhu nehlasoval a prozatímně jej odložil na další zasedání s tím, že jednotlivé pracovní komise AS UK by měly 

možnost se k Etickému kodexu vyjádřit.   

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) podpořil procedurální podnět Mgr. Samuela Zajíčka (FF) i přes svůj veskrze kladný postoj k předložené podobě. 

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) navrhl hlasování o návrhu Mgr. Samuela Zajíčka (FF). 

J. M. pan rektor uvedl, že pokud senát cítí potřebu o návrhu hlasovat, ať hlasování proběhne, ačkoliv bylo snahou, aby senát vyřešil veškerou svou agendu 

dříve, než dojde k obměně nezasvěcených senátorů do dané problematiky. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D. (KTF) a Mgr. Roman Šolc (PřF) znovu vyjádřili podporu návrhu tak, jak byl předložen. 

 Návrh hlasování: 

„AS UK navrhuje hlasovat o tom, že podklady jsou nedostatečné a navrhuje postoupit návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK pracovním komisím AS 

UK.“ 

Hlasování 

Pro 14, proti 10, zdržel se 15 

Návrh nebyl schválen. 

Návrh usnesení: 
„AS UK schválil návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK.“ 
 

Hlasování 
Pro 22, proti 1, zdržel se 18 
Usnesení nebylo schváleno 
 
Předložený návrh bude předložen jednotlivým pracovním komisím k vyjádřením. 
 
12) Právní jednání 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 

a) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k hospodářské budově v Zahrádkách u České Lípy 
 

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 kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím, Službou venkova, s.r.o. jako prodávajícím a obchodní 
společností STAPPERT Česká republika, spol. s r.o. jako vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovitým věcem v Zahrádkách u 
České Lípy – pozemku parc. č. 40/1, jehož součástí je stavba č.p. 4, pozemku parc. č. 40/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 40/3, jehož 
součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 40/6, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky a doporučuje návrh kupní 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 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

b) Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Nové Město, obec Praha, Revmatologickému ústavu, státní příspěvkové organizaci 
 

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 s Revmatologickým ústavem, státní příspěvkovou organizací, IČO: 00023728, se sídlem Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, jako 
nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1412, 1416, 1413/1 a 1413/2, k.ú. Nové Město, obec Praha a vyjadřuje k němu 
kladné stanovisko.“ 

 
Hlasování 
Pro 27, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

c) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 201/14 a parc. č. 201/20, v k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové ve 
prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
 
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 věcné břemeno spočívající v umístění kanalizačního řadu v části pozemků parc. č. 201/14 a pozemku parc. č.  201/20, k.ú. 
Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav 
kanalizačního řadu ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 48172898, a 
doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice – k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 
2030, k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
 



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 věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice - v rámci stavební akce s názvem: „P2-Nové 
Město, Hlavova 8, UK Přírodovědná fakulta, nová VOTS“, číslo SPP: S-140006“, k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 2030, k.ú. Nové 
Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě 
ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
13) Jmenování členů do Hlavní volební komise 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a seznámil členy AS UK s navrhovanými kandidáty na pozici delegátů do Hlavní volební komise AS UK. 
Nominováni a krátce představeni byli: na pozici předsedy JUDr. Jiří Hřebejk (PF), na pozici místopředsedy Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), na pozice členů Mgr. 
Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., (KTF) Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (LF HK), Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF) a prof. RNDr. 
Eva Samcová, CSc. (3. LF). 
 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, vysvětlil proces hlasování. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky tajného hlasování o jmenování členů Hlavní volební komise: 

Vydáno bylo 41 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 41 hlasovacích lístků, z toho 41 platných. 

Pro kandidáta JUDr. Jiřího Hřebejka (PF) bylo odevzdáno 40 kladných hlasů. 

Pro kandidáta Mgr. Tomáše Gryce (FTVS) bylo odevzdáno 39 kladných hlasů. 

Pro kandidáta Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF) bylo odevzdáno 37 kladných hlasů. 

               Pro kandidáta PhDr. Marka Pučalíka, Ph.D. (KTF) bylo odevzdáno 38 kladných hlasů. 

Pro kandidátku doc. MUDr. Alenu Stoklasovou, CSc. (LF HK) bylo odevzdáno 37 kladných hlasů. 

Pro kandidáta doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. (FF) bylo odevzdáno 37 kladných hlasů. 

Pro kandidátku prof. RNDr. Evu Samcovou, CSc. (3. LF) bylo odevzdáno 36 kladných hlasů 

 

Následně předseda AS UK vylosoval pod dohledem komise pro tajné hlasování tři členy Hlavní volební komise, jejichž mandát bude trvat pouze dva roky. 
Těmito členy jsou Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), PhDr. Marek Pučalík, Ph.D. (KTF), a prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (3. LF). 

Návrh usnesení: 

„AS UK děkuje končícím členům Hlavní volební komise za jejich činnost.” 

Hlasování 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
15) Zprávy 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. David Hurný (PřF), předseda Studijní komise AS UK, byl zastoupen Jakubem Poláchem (3.LF), který sdělil, že Studijní komise se sešla jednou a projednala 
s kladným doporučením pouze Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že veškerou činnost Legislativní komise shrnul již v předchozích bodech v rámci 
bodu vnitřní předpisy fakult. 
 

Mgr. Peter Korcsok (MFF), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že se Sociální komise sešla jednou a na svém zasedání se věnovala Návrhu na změnu OR 
13/2015 na podporu Studentské činnosti, žádosti o jednorázovou finanční podporu na studentský projekt Majáles, podpoře studentské činnosti, strategickému 
plánu rozvoje Univerzity Karlovy v Praze 2016–2020, Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity Karlovy 2016–2020 a zprávě o plnění 
Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že se Ekonomická komise sešla jednou mezi zasedáními AS UK a veškeré jednání 
bylo uvedeno v bodě s právními jednáními. Dále informoval AS UK o vypršení mandátu senátora AS UK a v této souvislosti ukončení pozice předsedy 
Ekonomické komise AS UK a poděkoval všem členům AS UK za součinnost během vykonávání své funkce. V závěru nominoval na nového předsedu Ekonomické 
komise Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. 
 

14) Změna Opatření rektora k Pravidlům podpory zájmové činnosti studentů 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, kterého zastoupil MUDr. Josef 
Fontana, člen Kolegia rektora, který informoval členy AS UK o Návrhu opatření Pravidla podpory zájmové činnosti studentů. Změny se 
týkaly především problematiky podávání žádostí o podporu a ustanovením podávání této žádosti v písemné podobě na základě daného 
formuláře. Dále řešení počtu členů fakultního spolku v univerzitním spolku a podávání žádosti o podporu ve zvýšené míře. 
 
Mgr. Peter Korcsok (MFF), předseda sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem sociální komise AS UK, která senátu 
doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit kladné stanovisko.  

  
Návrh usnesení: 
„AS UK vyjádřil kladné stanovisko pro navrhovanou změnu OR č. 13/2015.” 
 
Hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 



PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval Mgr. Martinu Kuthanovi, Ph.D. (PřF) za dlouhodobou činnost v Ekonomické komisi a popřál mu mnoho 
dobrého. 
J. M. pan rektor také poděkoval Mgr. Martinu Kuthanovi, Ph.D. (PřF) a vyzdvihnul funkčnost Ekonomické komise za dobu fungování pod správou Mgr. Martina 
Kuthana, Ph.D. (PřF) a popřál mu mnoho úspěchů do dalšího působení v rámci Univerzity. 
 
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí (FF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že Ediční komise na svém zasedání projednala problematiku Predátorských časopisů, kde 
přijala dvě usnesení, dále se věnovala Gaudeámu a vzhledu a stavu UK. 
 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (FTVS), zástupce Petiční komise AS UK, sdělil, že Petiční komise mezi zasedáními AS UK nezasedala. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 

16) Informace z Rady vysokých škol  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátu UK v RVŠ, který informoval členy AS UK o 
aktuálním dění v souvislosti s vysokoškolským zákonem, dále informoval o novinkách ve spojení s programem Erasmus. Následně předal slovo Jakubu Poláchovi 
(3.LF), zástupci delegáta UK v SK RVŠ, který řekl, že Bc. Michal Zima, univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o dění formou e-mailové zprávy. 
Dále Jakub Polách (3.LF) uvedl, že proběhne kontrola docházky delegátů Rady vysokých škol. Dále seznámil prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, 
senátory s novinkami ohledně práce předsedů akademických senátů v rámci RVŠ. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
17) Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS, jestli mají nějaké téma do bodu „Různé“. 
 
J. M. pan rektor, informoval, že do předsednictva TA ČR byl nominován prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj. Dále se J. M. pan rektor omluvil z 
následujícího zasedání AS UK. 
 
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 
5. února 2016 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil ve 13:20. 
 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v.r. 

předseda AS UK v Praze 
 
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 
 


