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Zápis ze zasedání dne 3. června 2016 
 

1. Zahájení a určení skrutátorů 

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

Skrutátory byli určeni: Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. David Hurný (PřF), Lukáš Kostínek (PF) 

Schváleno tichým souhlasem. 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování 
 
Navrženi byli:  Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF) 
 
Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen Mgr. David Pavlorek (FF). 
 
Hlasování  
Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Program zasedání AS UK 
 
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 29. března 2016 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  

 

1. Zahájení a určení skrutátorů 
2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 8. dubna 2016 
3. Zpráva o činnosti předsednictva z mimořádného zasedání ze dne 9. května 2016 
4. Vystoupení J. M. pana rektora 
5. Výroční zpráva o činnosti UK 2015 
6. Výroční zpráva o hospodaření UK 2015 
7. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky UK 
8. Právní jednání 
9. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku 
10. Vnitřní předpisy fakult 
11. Vnitřní předpisy UK 
12. Systém zajišťování kvality na UK 
13. Zásady programů Progres 
14. Zásady soutěže Primus  
15. Výklad vnitřního předpisu UK 
16. Informace z pracovních komisí 

17. Informace z Rady vysokých škol 
18. Různé 

 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

2. Kontrola schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 8. dubna 2016 

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu ze 
zasedání AS UK dne 8. dubna 2016. Byla zaznamenána připomínka od Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF). 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 8. dubna 2016." 

Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 1 



Schváleno 

3. Zpráva o činnosti předsednictva AS UK z mimořádného zasedání ze dne 9. května 2016 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se zněním Zprávy o činnosti předsednictva AS 
UK z mimořádného zasedání ze dne 9. května 2016, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK z mimořádného zasedání ze dne 9. května 2016.” 
 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

4. Vystoupení J. M. pana rektora 
 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), informoval 
členy AS UK o znovuzvolení dvou děkanů, prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. na 1. LF a prof. RNDr. Jana Kratochvíla, 
CSc. na MFF. Následně reflektoval jako úspěšný dosavadní průběh oslav k výročí 700 let od narození Karla IV. 
a vyzdvihnul posílení mezinárodních univerzitních vazeb při této příležitosti. Také zmínil přijetí „Pražské deklarace“ a 
„Pražské iniciativy“. Dále informoval o rezervaci Albertova Univerzitou a o záměru uspořádat důstojnou připomínku 
události 17. listopadu 1939 a 1989 na tomto místě. Participace studentů na přípravách oslav je vítaná a žádoucí. 
Pan rektor také shrnul aktuální informace o novele vysokoškolského zákona, která byla schválena a v platnost 
vstupuje k 1. 9. 2016. V této souvislosti informoval o postupu při implementaci této novely. Dále informoval o 
novém složení Národního akreditačního úřadu a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu. V otázce 
věcného návrhu zákona o vědě sdělil, že byl pozastaven legislativní radou vlády z důvodu nedostatečné 
konkrétnosti v některých částech. Dále informoval o jednání zapojit se do operačního programu Praha - pól růstu 
ČR a vyzdvihnul úspěchy vnějších vztahů UK, které získaly cenu Zlatého středníku, a také mimořádnou cenu Grand 
Prix za celkovou tiskovou kvalitu magazínu iForum, jakož i mimořádně ocenění za letošní vzhled univerzitního 
kalendáře.  Ohledně nových iniciativ promluvil o návštěvě a vzniku LERU, které povede UK. Uvedl blížící se 
jmenování nových profesorů. Závěrem sdělil informace k ukončení smluveného provozu informačního systému 
VaVaI a ministerstvem financí předloženému Návrhu rozpočtu pro vysoké školy na rok 2017 a k tomu zaujatého 
postoje a usnesení České konference rektorů. 

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK  
 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda nefunkčnost informačního systému VaVaI může mít 
negativní dopad na některé nové projekty. A dále se zeptal, jak je to s přidáním peněz na vědu. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že nemá, pouze se vztahuje k rozdělování prostředků na příští rok a k hodnocení. 
Navýšené prostředky na vědu jsou rozděleny do čtyř kategorií, kde vyjmenoval infrastruktury, RVO a sociální 
podporu. Mohlo by se jednat o 100 – 200 mil. pro UK. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se otázal, zda v důsledku spadnutí IS VaVaI se společnost dostala do protiprávního vztahu 
a zda se zvažuje podání správní žaloby, nebo něčeho obdobného.  
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) mu odpověděl, že správní žalobu v tomto případě podat nelze, neboť se nejedná o 
ochranu subjektivních práv.  

 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dále dotázal na model financování škol pro rok 2010. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že proběhlo jednání pracovní skupiny a proběhne zasedání repre skupiny, kdy je 
snahou zejména čtyř škol vrátit se v systému financování k modelu let 2010 – 2011, protože se změnami 
následujících let došlo k poškození jejich pozice v rámci regionálního školství. Většina pražských škol nicméně stojí 
za aktuálním předloženým modelem.  
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dále zeptal, zda se v této souvislosti zvažují změny při rozdělování financí na UK. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že v konečném důsledku Univerzita nedostala nikdy méně peněz a ve větším 
rozsahu by nemělo ke změnám dojít, cílem je, nechat je co nejvíce stabilní.  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) pronesl své znepokojení nad tím, že s dočasným ukončením informačního systému 
VaVaI jsou také nedostupné centrální programy, což výhledově může vést k nepříjemným důsledkům. 
J. M. pan rektor reagoval, že celá věc je v řešení místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, který 
podniká náležité kroky k  vyřešení tohoto problému, nicméně s možnými negativními důsledky je bohužel nutné 
počítat.  
 



Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) se dotázal na problematiku kvality OP VVV, která by měla také být součástí 
debat vlády. 
J. M. pan rektor sdělil podrobnější informace k jednáním v této záležitosti.  
 

Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
 
Hlasování  
Schváleno tichým souhlasem 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK sdílí rozhořčení ČKR ve věci nefunkčnosti informačního systému evidence výsledků VaVaI a systému 
centrální evidence projektů (viz usnesení ČKR 136, čl. 5) a důrazně žádá Úřad vlády ČR o bezodkladné zprovoznění 
tohoto systému. AS UK upozorňuje, že nefunkčnost systému znemožňuje veřejnou kontrolu nad nakládáním s 
prostředky v rámci VaVaI, ohrožuje budoucí financování vědy a může tím destabilizovat jak výzkumné organizace, 
tak i samotné vědní obory. AS UK plně podporuje kroky ČKR vedoucí k nápravě stávajícího stavu.” 
 
Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK sdílí rozhořčení ČKR ohledně návrhu rozpočtu Ministerstva financí ČR ve střednědobém výhledu pro celou 
kapitolu školství (viz usnesení ČKR 136, čl. 2), které je dlouhodobě podfinancované navzdory příslibům politické 
reprezentace o zjednání nápravy. AS UK upozorňuje, že za stávajícího stavu bude vážně ohrožena úroveň 
vysokoškolského vzdělání studentů v ČR. AS UK se rovněž připojuje k výzvě ČKR k projevům veřejného nesouhlasu 
s výchozím rozpočtovým návrhem Ministerstva financí ČR a žádá navýšení alokace finančních prostředků v kapitole 
školství ve střednědobém výhledu počínaje rokem 2017. AS UK současně upozorňuje na to, že pokud se situace 
nezmění, začne od září 2016 iniciovat protestní akce členů akademické obce v rámci celé České republiky.” 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

 
5. Výroční zpráva o činnosti UK 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 Výroční zprávě o činnosti UK za rok 2015. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise, seznámil 
členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2015.” 
 
Hlasování 
Pro 53, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

6. Výroční zpráva o hospodaření UK 2015 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 

2015. 

J. M. pan rektor poděkoval Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, a tajemníkům, ekonomům a 

spolupracovníkům na jednotlivých fakultách za tyto výsledky. 



PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. A zmínil diskuzi, která proběhla v Ekonomické komisi, která navrhuje 
zestručnění Výroční zprávy do budoucna. 

 
J. M. pan rektor, uvedl, že zkrácení a čtivost jsou vítané aspekty, nicméně je třeba uvážit, aby nebyly opomenuty 
náležitosti, které je nutné dodržovat při tvorbě této zprávy. 
 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda je možné do budoucna uvádět medián a odkud se vzal 

nárůst. 

J. M. pan rektor, odpověděl, že medián bude uváděn a že nárůst je dán vyšším příjmem dotací. 

Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015.” 
 
Hlasování 
Pro 53, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 

7. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky UK 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J. M. panu rektorovi, který představil 
navrhovanou prorektorku UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc. (PedF) 
a následně jí předal slovo. Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (PedF) se představila. 
 
Předseda komise pro tajné hlasování Mgr. David Pavlorek (FF) seznámil členy AS s procedurou tajného 
hlasování k tomuto bodu. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.  
 

Výsledky tajného hlasování: 

Vydáno bylo 54 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků, z toho 54 platných. 

Pro kandidátku prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc. (PedF) bylo odevzdáno 51 kladných hlasů. 
 

8. Právní jednání 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
 
a) Návrh na prodej víceúčelové sportovní haly v areálu Sportovního centra UK v Praze 15, Hostivaři 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na převod víceúčelové sportovní haly bez č.p./č.ev., jiná stavba, na pozemku jiného 

vlastníka parc. č. 2747/44, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, stavba na LV 1548, pozemek na LV 1626, obchodní společnosti 
SPORT Hostivař, a.s., se sídlem, Nábřežní 87, Praha 5, IČ: 25767739, za cenu 34 000,- Kč a doporučuje předložit 
jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu s uzavřením kupní smlouvy.“ 

Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 2 



Schváleno 
 
b) Smlouva o výpůjčce pozemků v zámku Zahrádky pro akce pořádané Obcí Zahrádky u České Lípy 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít s Obcí Zahrádky u České Lípy, IČO: 00261092, se sídlem Zahrádky č. 130, PSČ 470 
01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č. 52/1 a 
parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím zámku včetně sklepních prostor, vše v  k. ú. Zahrádky, obec 
Zahrádky u České Lípy, v termínech 15.07 - 17.07.2016, 19.08. - 21.08.2016 a 02.09. - 04.09.2016, za účelem 
pořádání akcí pro veřejnost Obcí Zahrádky u České Lípy a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“ 
 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
c) Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze – zemědělských 

usedlostí v Zahrádkách u České Lípy - do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve 

smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 

stanovisko.“ 

 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice k tíži pozemku parc. č. 1590/3, 
jehož součástí je stavba bez č.p. a č.e., pozemku  parc.  č.  1590/1 a pozemku parc. č.1592, jehož 
součástí je budova  č. p. 1965,  vše  v k.ú. Nové Město, obec Praha, ve prospěch PREdistiribuce, a.s. 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební 
akce s názvem: „P2-Viničná 5, obnova TS 665, číslo SPP: S-140595", k tíži pozemku parc. č. 1590/3, jehož součástí 
je objekt bez č.p. a č.e., parc. č. 1590/1 a parc. č. 1592, jehož součástí je budova č.p. 1965, vše v k.ú. Nové 
Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na tyto pozemky 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 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 



e) Smlouva o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury pro Kampus v Hradci Králové 7 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise, seznámil 
členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít s Královéhradeckou provozní, a.s., IČO: 27461211, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 
500 03 Hradec Králové, jako pachtýřem, smlouvu o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury, jejímž 
předmětem je přenechání kanalizace sloužící pro Kampus v Hradci Králové k užívání pachtýři a vyjadřuje k němu 
kladné stanovisko.“ 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
f) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v 
Brandýse nad Labem 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) upřesnil, že to je v zájmu celé univerzity. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o., IČO: 24256510, 
se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 12. 2014, 
kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 08. 2025 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“  
 
Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 
9. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování akce „Projektová dokumentace pro 

stavební úpravy budovy Kralovická 915 v Brandýse nad Labem – rekonstrukce III. patra“ 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.(FHS) vysvětlil podrobnosti procesu schvalování a požádal AS UK o schválení s příslibem 
dodání zápisu s vyjádřením AS FHS v nejbližší krátké době.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil čerpání mimořádného příspěvku na financování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
budovy Kralovická č. p. 915, Brandýs nad Labem – Báze Brandýs (rekonstrukce III. patra) ve výši 2 299 tis. Kč.“ 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 2 
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 spolu s příslušnými stanovisky Legislativní komise AS UK. 
 

a) FSV – Jednací řád Vědecké rady (čj. 96/2016) 



 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
8 – 0 – 0.  

 

Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady FSV (čj. 96/2016).“ 

 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
b) 3. LF – Pravidla pro organizaci studia (čj. 102/2016) 
 
Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
 7 – 0 – 1. Navržena s výhradou legislativně technické opravy. 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na 3. LF (čj. 102/2016) s výhradou legislativně technické 

opravy.“ 

 
c) 1. LF – Změna Pravidel pro organizaci studia - čl. 11 (čj. 104a/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
7 – 0 – 1. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia - čl. 11 na 1. LF (čj. 104a/2016).“ 
 
Hlasování 
Pro 47, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
d) 1. LF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 104b/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
6 – 0 – 2. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na 1. LF (čj. 104b/2016).“ 

 
Hlasování 
Pro 47, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
e) PedF – Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 107/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
6 – 0 – 2. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na PedF (čj. 107/2016) s výhradou legislativně technické 
opravy.“ 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 
f) FSV – Změna Pravidel pro organizaci studia (čj. 108a/2016) 



Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
8 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 

„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FSV (čj. 108a/2016) s výhradou legislativně technické 
opravy.“ 
 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
g) FSV – Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 108b/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
9 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV (čj. 108b/2016) s výhradou legislativně technické 
opravy.“ 
 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
h) FF – Pravidla pro organizaci studia (čj. 111/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
9 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF (čj. 111/2016).“ 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, informoval AS UK o dvou Návrzích na 
změnu vnitřních předpisů, které byly navráceny fakultě k přepracování. 
 

11. Vnitřní předpisy univerzity 

Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK - Organizační řád (čj. 106/2016) 
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK a předal slovo J. M. panu rektorovi, 
který shrnul informace týkající se tohoto bodu.  
 
Legislativní komise označila tento návrh za konsensuálně přípustný, avšak bez věcného stanoviska. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK otevřel rozpravu. 
 
Diskuze:  
 
Jakub Polách (3. LF) vyjádřil svůj názor a doplnil ho přečtením záporného stanoviska 3. LF s výzvou ostatním 
lékařským fakultám ke sdělení otevřeného názoru.  
 
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty, oponoval vyjádření. Jakuba Polácha (3. LF) a 
osvětlil historii vývoje pojmenování 2. LF. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) znovu interpretoval sdělení Jakuba Polácha (3. LF) a jeho žádost o vyjádření jednotlivých 
lékařských fakult k této věci. 
  
Jakub Polách (3. LF) souhlasil s Mgr. Samuelem Zajíčkem (FF) a znovu apeloval na vyjádření. 
 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF) uvedl, že jsou se svým názvem spokojeni, ale chápou, že tomu tak nemusí 
být u jiných fakult. 
 

http://cuni.cz/UK-2132.html#244


prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) uvedl, že názory se různí a veskrze by se mělo k této problematice přistoupit 
procedurálně a dbát na systematičnost v pojmenování. 
 
PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) se otázal, zda kolegium 3. LF neuvážilo přejmenování se na 3. lékařská fakulta – 

Královské Vinohrady. 
 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. lékařské fakulty, podotknul, že systémově by se jednalo o zvláštní úkaz, 
který by mohl mást. Nicméně nebrání 2. LF v přejmenování. Uvedl, že pokud by došlo k této změně, 3. LF by svůj 
název neměnila.  
 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) uvedl, že v případě změny by se jednalo o nevyváženost a 
nesystémovost.  
 
Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P) prezentoval názor Lékařské fakulty v Plzni, které změna názvu 2. LF nikterak nevadí. 
 
 Jakub Polách (3. LF) se dotázal, zda je v budoucnu možnost předložení dalšího návrhu k této problematice. 
 
J. M. pan rektor upozornil na změnu statutu Univerzity, která se bude projednávat na podzim a zdůraznil, že lepší 
čas ke změně, kdy bude prováděno mnoho změn, nebude. Dále shrnul názory jednotlivých fakult a upozornil, že 
výhledově s ohledem na dobu minulou se nedá hovořit o tom, že by se dané skutečnosti nějak změnily. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) upozornil, že jednání s 3. LF proběhla v minulosti, že nechtějí nikoho nutit 
a připomenul novým senátorům, že zdržení se hlasování značí protichůdné vyjádření.  
 
Mgr. David Hurný (PřF) vyjádřil své pochopení pro námitku 3. LF a souhlasil se stanoviskem J. M. pana rektora a 
přiklonil se k názoru, že sama fakulta by si měla určit, jak se pojmenovat.  
 
Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF) zdůraznil, že by se na prvním místě mělo vždy hlasovat v zájmu univerzity. 
 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) sdělil, že není proti systému, ať se fakulta jmenuje dle svého uvážení, 
avšak uvedl, jestli následně nebude nějaká fakulta jmenovitě chybět.  
 
Filip Schneider (FHS) podpořil 2. LF a řekl, že 2. LF chce změnu již více než 10 let a právo na sebeurčení považuje 
jako vyšší hodnotu než estetiku pojmenování. 
 
Mgr. Zdeněk Pressl (UJOP) uvedl, že zahraničním zájemcům je třeba neustále vysvětlovat, že číselné označení 
nesouvisí s kvalitou výuky na lékařských fakultách. 
 
Miroslav Kyselica (3. LF) jasně vyjádřil podporu usnesení AS 3. LF a dotázal se jaké je odůvodnění žádosti na 
přejmenování 2. LF. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) mu odpověděl, že v historických souvislostech. 
 
Miroslav Kyselica (3. LF) uvedl, že změnu považuje za nerozumnou. 
 
Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P) sdělil, že pokud by přejmenování fakulty vedlo ke zlepšení, je to v zájmu UK. 
 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval k tajnému hlasování. 

 
Předseda komise pro tajné hlasování Mgr. David Pavlorek (FF) seznámil členy AS s procedurou tajného 
hlasování. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.  
 

 
12. Systém zajišťování kvality na UK   

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli prof. PaedDr. Radce Wildové, 
CSc., člence kolegia rektora. 
 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., členka kolegia rektora, informovala členy AS UK o Systému zajišťování kvality 

na UK. 



PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, se dotázal, zda materiály projednala Studijní komise, ta souhlasila. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu.  

Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na možnost výhledového zmenšení Rady pro vnitřní hodnocení.  

J. M. pan rektor vysvětlil, že to není možné.  

Mgr. Jan Kříž (PřF) se dotázal na veřejné publikování zápisů z pracovních skupin.  

J. M. pan rektor sdělil, že zápisy z pracovních skupin jsou promítnuty do materiálu, který je projednáván Studijní 

komisí, která své zápisy má veřejně dostupné. 

Lukáš Kostínek (PF) potvrdil, že Studijní komise se materiály zabývala a byla možnost připomínek. 

Návrh usnesení: 
„AS UK bere předložený materiál na vědomí.” 
 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

 
13. Zásady programu Progres 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli Prof. PhDr. Ing. Janu Roytovi, 
Ph.D., prorektorovi pro tvůrčí a ediční činnost, který prezentoval Zásady programu Progres. Dále provedl shrnutí 
všech dotazů a připomínek, které byly k uvedenému materiálu zaznamenány a za které poděkoval. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která vzala předložený materiál na 
vědomí. 
 
Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, 
která vzala předložený materiál na vědomí. 
 
Lukáš Kostínek, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, 
která vzala předložený materiál na vědomí. 
 
Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která 
doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se otázal, zda AS UK má vzít na vědomí předkládaný materiál, který není zcela 
v definitivní podobě.  
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, vysvětlil, že se jedná o finální podobu, ve které 
dojde pouze k technickým úpravám a vložením posledních připomínek. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, jakým způsobem je udělována bonifikace za budoucí spolupráci mezi 
fakultami, zda za tuto spolupráci fakulty obdrží motivační příspěvek, s tím, že za dva roky se práce vyhodnotí, jestli 
skutečně ke spolupráci dochází a následně během třetího roku dojde na odměnu za skutečnou splněnou práci např. 
ve formě publikace. Zeptal se, proč se nedá honorovat reálná práce již od prvního roku u projektů, kde ke 
spolupráci už došlo a která splňuje stejná kritéria jako ve třetím roce spolupráce. 
 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, vysvětlil, že se jedná o spravedlnost vůči 
novým programům. 
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, ho doplnil. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vyjádřil svůj názor k tomu, že podporuje motivační složku, ale zároveň zdůraznil, že 
by byl rád, kdyby byla odměněna již probíhající spolupráce, a nevidí důvod, proč by měla být odložena. 
 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, mu za jeho názor poděkoval. 
 



 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí předložený materiál.” 
 

Hlasování 
Pro 36, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Předseda komise pro tajné hlasování Mgr. David Pavlorek (FF) seznámil členy AS s výsledky tajného 
hlasování k bodu 11. 
 
Výsledky tajného hlasování: 

Vydáno bylo 53 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 53 hlasovacích lístků, z toho 52 platných. 

Pro změnu Přílohy č. 2 Statutu UK bylo odevzdáno kladných 30 hlasů. 
 
Návrh nebyl schválen. 
 

 

14. Zásady soutěže Primus 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli doc. RNDr. Janu Konvalinkovi, 
CSc. (prorektor pro vědeckou činnost). 
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, prezentoval Zásady soutěže Primus, doplnil ho 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která vzala předložený materiál na 
vědomí. 
 
Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, 
která vzala předložený materiál na vědomí. 
 
Lukáš Kostínek, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, 
která vzala předložený materiál na vědomí. 
 
Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která 
doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) vyjádřil svůj názor k tomu, že si myslí, že by celkovou částku u projektů měly odsouhlasit 
jednotlivé senáty fakult. 
 
J. M. pan rektor věc odpověděl, že rozdělení financí je v tomhle ohledu ve správě fakult. A vysvětlil rozdíl mezi 
programem Primus a Progres.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí předložený materiál.” 
 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 

 

 

15. Výklad vnitřního předpisu UK 

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s prosbou o 
výklad Studijního a zkušební řádu UK- Čl. 5. odst. 7 v rámci doktorského studia vznesenou od navrhovatele Prof. 
PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektora pro tvůrčí a ediční činnost. 



 
Stanovisko Legislativní komise:  

„Po skončení doby, na kterou bylo studium přerušeno rozhodnutím děkana, zůstává v případě, že se student znovu 

nezapíše, studium přerušeno fakticky. Ukončit studium lze až po uplynutí maximální doby studia.“ 

 

Návrh usnesení: „AS UK vzal na vědomí výklad, na kterém se usnesla Legislativní komise na svém zasedání dne 

31.5. 2016.” 

Schváleno tichým souhlasem. 

 

 

16. Informace z pracovních komisí 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 
činnosti komisí. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické 
komise, sdělil, že na zasedání Ekonomické komise byla projednána uvedená právní jednání a návrhy opatření 
rektora.  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise na svém 
zasedání projednala návrhy změn, které byly projednány na tomto zasedání AS UK. 
 
Miroslav Kyselica (3. LF), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise zasedala jednou a řešila 
informace o oslavě na Albertově v rámci 17. listopadu, žádosti o jednorázovou finanční podporu, otázku focení na 
promocích a metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě. 
 
Lukáš Kostínek (PF), předseda Studijní komise, seznámil členy AS UK s činností Studijní komise, sdělil, že se komise 
na svém zasedání zabývala problematikou Erasmu+, SIS, ÚVT a bankovními účty – přesněji současným stavem a 
do budoucna projednávanými změnami, otázkou centralizace a možnosti modifikace na úrovni jednotlivých fakult a 
zprávou o proběhlé soutěži GAUK za poslední rok. 
 
Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise zasedala jednou a probírala problematiku 
zaměstnaneckých děl, centralizace knihoven na UK, propagaci univerzity v zahraničí, zahraniční veletrhy, marketing 
cílený na zahraniční uchazeče a vizuální styl UK v praxi a návrh na zjednodušení výpůjční matice v knihovnách UK. 
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že se Petiční komise sešla jednou a řešila 
otázku Etického kodexu. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 

17. Informace z Rady vysokých škol 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK 
v RVŠ a Bc. Michalu Zimovi, delegátovi ve SK RVŠ. 
 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval o zasedání posledního sněmu RVŠ, který se primárně 
zabýval obsazením Národního akreditačního úřadu, zákonem o registru smluv a Policejní akademií. 
 
Bc. Michal Zima (PřF), univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že poslední setkání studentské 
komory RVŠ nebylo usnášení schopné. Dále informoval o proběhnuté konferenci v rámci SK RVŠ, která byla 
pořádána na půdě UK s velmi kladnou zpětnou vazbou. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o pochvalném sdělení předsedy SK RVŠ, Hynka Roubíka na 
adresu Bc. Michala Zimy, delegáta ve SK RVŠ, Mgr. Davida Hurného, místopředsedy AS UK a MUDr. Josefa Fontany 
(RUK).  
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil informace k obnově setkání předsedu AS RVŠ, které se 
výhledově transformuje do Fóra předsedů senátů při RVŠ a o jeho funkčním obsazení. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 



18. Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS UK, jestli mají nějaké téma do bodu „Různé“. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy AS o zprávách delegátů AS UK.  
 
Miroslav Kyselica (3. LF), se dotázal na přiblížení jednání v rámci zákona č. 95/2004 Sb. 
 
J. M. pan rektor popsal diskutabilní problematiku tohoto zákona, včetně vyjmenování pozitivních změn, které se 
podařilo vyjednat.  
 
Lukáš Kostínek (PF) popsal principy veřejné prezentace AS UK na facebookových stránkách. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil otevřenost vůči inovacím, avšak za předpokladu, že je nutné 
zvážit veškeré konsekvence. A tento návrh bude předložen k projednání jednotlivým senátorům.  
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na spravování facebookové stránky AS UK. 
Lukáš Kostínek (PF) odpověděl, že v současné době je správcem připravované, skryté stránky on, s tím, že 
následně tuto funkci předá s vypracováním náležitých vnitřních mechanismů.  
 
Mgr. Peter Korcsok (MFF) prezentoval usnesení AS MFF týkající se návrhu zákona o hazardních hrách včetně 
doplňujícího vysvětlení, které vedlo ke vzniku daného usnesení. 
 
Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že Ediční komise se bude touto problematikou zabývat na 
svém nejbližším zasedání 14. 6. 2016. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na bezbariérovost nakladatelství Karolinum a kauzu prof. MUDr. Evy Sykové, 
DrSc. a jejího úvazku na 2. LF. 

 
J. M. pan rektor odpověděl, že úvazek prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc. na 2. LF je platný, veškeré materiály týkající 
se výzkumu buněk a jednání kolem něj byly předloženy Etické komisi UK k projednání. V souvislosti 
s bezbariérovosti s Nakladatelství Karolinum probíhají jednání o předláždění části ulice Celetná, aby tento závazek 
byl naplněn.  
 
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 21. října 2016 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil ve 
14:15 s přáním příjemně stráveného léta. 
 
 
 
 

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

 
 
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 
 


