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Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 
 
KTF 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Bc. Klára Nechvílová 
David Vopřada, Dr. 
Mgr. David Kučerka, O. Crucig. 

ETF 

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 
David Cielontko 

HTF 

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

 

PF 

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

 

1. LF  

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
Petra Kňažeková 
 

 

2. LF 

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

 

3. LF 

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

 

LF P 

Ing. et Ing. Jiří Polívka  
MUDr. Jan Barcal, Ph.D. 
Mgr. Tereza Kubíková 
Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 

 

LF HK 

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

 

FarmF 

Doc. PharmDr. František Trejtnar, 
CSc. 
Veronika Skalická 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc 
Mgr. Petr Matouš 

 

FF 

Mgr. Samuel Zajíček 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 
Mgr. David Pavlorek 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D.  

 

PřF 

Mgr. David Hurný 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 
Mgr. Jan Kříž 



 
 

MFF 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
Mgr. Peter Korcsok 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

 

PedF 

PhDr. Josef Stracený, CSc.  
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 

Dalibor Neckář 
 

 

FSV 

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

PhDr. Karel Höfer 
Bc. Miroslav Čermák 
 

FTVS 

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

FHS 

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 
Mgr. Aleš Svoboda 
Petr Konůpka 
Filip Schneider 
 

Součásti 

Mgr. Zdeněk Pressl 
Doc. Dr. Věra Hoffmannová 

 
Omluvení členové AS UK 
 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) 
František Vaňásek (1. LF) 
Ing. Zdeněk Bureš (LF HK) 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. (FarmF) 

Lukáš Kostínek (PF) 

Bc. Tomáš Bederka (PedF) 

Mgr. Dan Thiel (FTVS) 

Mgr. Tomáš Masařík (MFF) 

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF) 
Mgr. Jiří Šamšula 
 
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, delegát UK v RVŠ 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK) 
MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., členka Kolegia rektora 
Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK 
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.(FSV) tajemnice legislativní komise AS UK 
Bc. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ 
Mgr. Václav Hájek (RUK) 
ThLic. Petr Šimůnek (RUK) 
MUDr. Milan Prášil, MBA (CPPT) 
RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT) 
Vladimír Šigut (RUK) 
RNDr. Věra Šťastná (RUK) 
Mgr. Jiří Chvátal (RUK) 
PhDr. Mgr. et Mgr. Karel Hanuš (RUK) 
Bronislav Poul (FF) 
Karel Hanuš (RUK) 
Václav Hájek (OVV) 
 

Zápis ze zasedání dne 8. dubna 2016 
 

1. Zahájení, předání osvědčení 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: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3.LF), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Jan 
Chromý, Ph.D. (FF) 

Schváleno tichým souhlasem. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, požádal JUDr. Jiřího Hřebejka, předsedu Hlavní volební komise, aby 
předal osvědčení novým členům AS UK. 
 
Osvědčení převzali: 
 
Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 
Doc. Dr. Věra Hoffmannová 
Petr Konůpka 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 
Mgr. David Pavlorek 
Filip Schneider 
 
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, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů 

2) Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 22. ledna 2016 a 5. února 2016.  

3) Vystoupení J. M. pana rektora 

4) Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2016 

5) Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy 

pro rok 2016 

6) Návrh na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult UK z mimořádného příspěvku 

7) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

8) Vnitřní předpisy fakult 

9) Právní jednání 

10)  Návrh opatření rektora č. 9/2016 Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce 

11)  Návrh změny opatření rektora č. 12/2015 Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se 

studiem  

12)  Návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK 

13)  Informace z pracovních komisí 

14)  Informace z Rady vysokých škol 

15)  Různé 

 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
 
Hlasování 
Pro 54, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o dočasné změně v kanceláři Akademického senátu UK, kdy 
z důvodu zahraniční studijní stáže bude po dobu 5 měsíců tajemnici Legislativní komise Mgr. Bc. Terezu 
Svobodovou, B.A. zastupovat PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D., které popřál mnoho zdaru při vykonávání této funkce. 
 
 
 

2. Kontrola schválení zápisů ze zasedání AS UK dne 22. ledna 2016 a 5. února 2016 



Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu ze 
zasedání AS UK dne 22. ledna 2016 a 5. února 2016. Byla zaznamenaná připomínka prof. RNDr. Jana Černého, 
Ph.D. (PřF), která byla řádně zapracována.  

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápisy ze zasedání AS UK dne 22. ledna 2016 a 5. února 2016." 

Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 3 
Schváleno 

3. 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 schválení vysokoškolského zákona, který vstoupí v účinnost k 1. 9. 2016. V této souvislosti uvedl, že 
dojde ke změnám, podobně jako v případě akreditačního procesu, kde uvedl bližší informace k procesu a průběhu 
jeho schvalování. Dále v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona uvedl informace k zavádění systému kvality 
pro vzdělávání, vytvoření Rady pro vnitřní hodnocení, dále vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé oblasti 
vzdělávání a především k úpravě vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze a jejího Statutu. Následně informoval 
AS UK o novinkách v rámci schvalování návrhu zákonu o vědě a vzdělávání. Dále uvedl, že jsou připravovány OP 
VVV a v této souvislosti uvedl, že je třeba se zamyslet nad tvorbou nových studijních programů a spíše se ubírat 
cestou robustnějších a silných studijních oborů formou kumulace než cestou vysoké kvantity oborů s nejistou 
budoucností. Dále sdělil, že ve vědecké oblasti běží přípravy k programu Progres a Primus a dokončuje se modelové 

hodnocení na MFF a FHS, kde vysvětlil problematiku nezávislých evaluačních možností. K oblasti mezinárodních 
vztahů uvedl, že během oslav k 700. výročí od narození Karla IV. se bude podepisovat Memorandum se 
spřátelenými evropskými univerzitami. Dále informoval o konferenci rektorů a prorektorů z Asie a Evropy, kde 
stěžejními tématy je například otázka zaměstnanosti a bilaterálních jednání pro možnosti rozšíření spolupráce. V 
závěrečné části projevu J. M. pan rektor uvedl, že obdržel informace k objektu v Hybernské ulici pro FF, který je v 
jednání stejně jako Vila Milada. J. M. pan rektor sdělil, že bližší informace k investičním akciím pravděpodobně 
představí na příštím zasedání AS UK. V neposlední řadě řekl, že se podařilo ušetřit 22 mil. korun v oblasti 
elektrifikace a dodávky zemního plynu a podal bližší informace ke správě bankovních poplatků. Na závěr informoval 
o přípravách a průběhu blížících se oslav výročí 700 let od narození Karla IV.  

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK  
 

Do rozpravy nebyl vznesen žádný podnět.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
 
Hlasování  
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

4. Návrh rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na rok 2016 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo zástupkyni předkladatele Ing. Miroslavě 
Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o předloženém návrhu. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 
 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK schválil rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2016." 

Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 



 
 

5. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult a dalších součástí 
Univerzity Karlovy pro rok 2016 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 
informoval o předloženém návrhu. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal na bližší informace k zohlednění objektů, které nejsou 
stavbami. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že část příspěvků je určena na objekty, které jednotlivé fakulty spravují, přičemž se 
jedná i o prostory jako zahrady, sportoviště a jiné tzv. nezastavěné plochy, u kterých by mělo dojít k zohlednění 
částky, která pro ně bude určena a bude blíže projednána v rámci příprav Principů pro rok 2017. 
 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK po projednání schvaluje návrh rozpisu státních neinvestičních prostředků a dotací na provoz fakult a dalších 
součástí UK pro rok 2016." 

Hlasování 
Pro 53, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

6. Návrh na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult UK z 
mimořádného příspěvku 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) doplnil prezentaci návrhu o informace z diskuze, která proběhla na jednání 
Ekonomické komise. 
J. M. pan rektor podpořil projev Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF) a dále uvedl, že otázka kohezního pravidla bude 
projednávaná tak, aby vedla ke konsenzu, a nastínil proces jeho příprav. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK po projednání souhlasí s návrhem na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult 
UK z mimořádného příspěvku.” 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 
7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo zástupkyni předkladatele Ing. Miroslavě 
Oliveriusové, kvestorce UK, která prezentovala informace k předloženému návrhu. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF P) poděkoval za podporu a projednání uvedeného bodu na zasedání Ekonomické 
komise AS UK a za její kladné stanovisko, dále zdůraznil, nakolik je tato podpora pro Lékařskou fakultu UK v Plzni 
důležitá. 
 
Návrh usnesení: 



„AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 5 833 tis. Kč na 
financování architektonické studie a dokumentace pro stavební povolení pro II. Etapu výstavby kampusu UniMec v 
Plzni.” 
 

Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
 

8. 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 k nim jednotlivá stanoviska Legislativní komise AS UK. 
 
a) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF (čj. 15/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
4 – 0 – 0. Navržena s výhradou legislativně technické opravy. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF (čj. 15/2016).“ 
 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
 
b) Změna Statutu (čj. 52a/2016) a Pravidel přijímacího řízení (čj. 52b/2016) na 1. LF  
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu 
s předloženými návrhy na změnu vnitřního předpisu fakulty, ke kterým Legislativní komise AS UK vyjádřila 
souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 4 – 0 – 0. JUDr. Ing. Josef Staša, 
CSc. zažádal o dvojí hlasování, zvlášť pro změnu Statutu (čj. 52a/2016) a změnu Pravidel přijímacího řízení 1. LF 
UK (čj. 52b/2016). 

 
Hlasování o změně Statutu 1. LF UK (čj. 52a/2016) 
 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
Hlasování o změně Pravidel přijímacího řízení (čj. 52b/2016) 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil změnu Statutu (čj. 52a/2016) a Pravidel přijímacího řízení 1. LF UK (52b/2016).“ 

 
c) Změna přílohy č. 1 pravidel pro organizaci studia na PedF (čj. 53/2016) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
4 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil změnu přílohy č. 1 Pravidla pro organizaci studia na PedF (čj. 53/2016).“ 

 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 
d) Změna Rigorózního řádu na FF (čj. 60/2016) 



Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení Legislativní komise poměrem hlasů 
4 – 0 – 0. 

 
Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FF (čj. 60/2016).“ 
 
Hlasování 
Pro 48, 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. 
 

9. Právní jednání 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
 
a) Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v zámku Poděbrady pro potřeby Polabského muzea 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 Polabským muzeem, příspěvkovou organizací, IČO: 00069841, se sídlem 
Palackého 68, 290 55 Poděbrady, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání 
nebytových prostor o výměře 293,19 m² v objektu zámku v Poděbradech pro účely expozice Památníku krále Jiřího 
z Poděbrad a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

b) Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190, k.ú. Nový Hradec 

Králové, obec Hradec Králové 

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

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako 
přejímajícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem jako převádějícím, jejímž předmětem je převod 
vlastnictví k nemovitým věcem – pozemku parc. č. 725/8 a pozemku parc. č. 725/190, oba v k.ú. Nový Hradec 
Králové, obec Hradec Králové, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 
15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
c) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hostivař, obec Praha pod Sportovní halou v 

Hostivaři 

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

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako kupující a Městskou částí 

Praha 15, jako prodávající, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovitým věcem – pozemkům parc. č. 

2747/46, parc. č. 2747/47, parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 

2747/51 na základě geometrického plánu č. 3764-43/2013, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha 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 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
d) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově koleje Hostivař 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 obchodní společností Sound Trust, s.r.o., IČO: 25063359, se sídlem Weilova 
2/1444, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 03.05.2013, jehož předmětem je 
úprava ceny za parkovací stání a ceny manipulačního poplatku tarifovaných linek a vyjadřuje k němu kladné 
stanovisko.“ 
 

Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
e) Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze – budovy Výukového 
a výzkumného centra UK v Hradci Králové – do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech. 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 Lékařské fakulty v Hradci Králové ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 
stanovisko.“ 
 
Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
f) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku s budovou bývalé menzy v Brandýse nad Labem  

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako prodávající a manželi 
Tomášem Bendou a Mgr. Janou Bendovou Maruškovou, jako kupujícími, jejímž předmětem je převod vlastnictví k 
nemovité věci v Brandýse nad Labem – pozemku parc. č. 323/2, jehož součástí je budova č.p. 2251, v k.ú. Brandýs 
nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 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 50, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 



g) Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV 
ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a 
POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského 
centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“MEPHARED  

 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, 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 uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2013 uzavřené mezi Ústavem 
molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními 
společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
31.01.2014, Dodatku č. 2 ze dne 04.08.2014, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2014, Dodatku č. 4 ze dne 12.01.2015, 
Dodatku č. 5 ze dne 20.01.2015, Dodatku č. 6 ze dne 06.05.2015, Dodatku č. 7 ze dne 02.07.2015 a Dodatku č. 8 
ze dne 18.09.2015, a doporučuje návrh 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 Dodatku č. 9.“ 
 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 
 

10. Návrh opatření rektora č. 9/2016 Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační 
práce 

Bod uvedla prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., členka kolegia rektora, která informovala členy AS UK o 
podrobnostech Návrhu opatření.  
 
Mgr. David Hurný místopředseda AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která s 
výhradou ke článku 2 doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) požádal o přečtení pozměněného odstavce v článku 2. 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., členka kolegia rektora, mu vyhověla. - „Čl. 2 Podmínky studia pod dvojím 
vedením disertační práce - 2) Harmonogram přípravy disertační práce studenta je uveden v individuálním studijním 
plánu studenta.“ 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze Podmínky doktorského studia pod dvojím 
vedením disertační práce a vyjádřil k tomuto návrhu kladné stanovisko.“ 
 
Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

11. Návrh změny opatření rektora č. 12/2015 Postup při posuzování žádostí o úlevy na 
poplatcích spojených se studiem 

 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, 
která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
 
Návrh usnesení: 



 
„AS UK po projednání souhlasí s předloženým návrhem opatření rektora.“ 
 
Hlasování 

Pro 50, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

12. Návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK 
 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J. M. panu rektorovi, který představil návrh. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o projednání Návrhu v jednotlivých pracovních komisích, 
jejichž podněty byly následně projednány na kolegiu rektora, a otevřel k danému bodu diskuzi. 
 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) požádal o prezentaci jednotlivých změn. 
J. M. pan rektor mu vyhověl. 
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda petiční komise, uvedl, že z Petiční komise byly zaslány podněty a dotázal se, zda 
dorazily. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, potvrdil jejich přijetí a sdělil, že podněty byly předány dále a byly 
zohledněny. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK.“ 
 
Hlasování 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 7 
Schváleno 
 

13. 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, místopředseda AS UK, seznámil členy AS UK s činností Studijní komise, sdělil, že se komise na 
svém zasedání zabývala problematikou Erasmu, Návrhem opatření rektora č. 9/2016, dále se zabývala agendou 
studijního odboru pro následující rok.  
 
Miroslav Kyselica (3. LF), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise zasedala dvakrát a řešila 
jednorázovou finanční podporu, Dětskou skupinu na koleji Hvězda, rozšíření poradenských míst na koleje a pokroky 
v oblasti sjednávání zaměstnaneckých benefitů, Univerzitní školku u Maxíka na koleji Hvězda a projednání ceny 
"školkovného" při plné docházce, metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě a 
informace z Kolejí a menzy na příští rok 
 
Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise zasedala jednou a probírala problematiku 
zaměstnaneckých děl, činnosti Nakladatelství Karolinum, plánovaných a probíhajících událostí k oslavě výročí 700 
let od narození Karla IV. a směru jednání Univerzity směrem k uchazečům. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise na svém 
zasedání projednala návrhy změn vnitřních předpisů fakult. Dále vzala na vědomí informace J. M. pana rektora k 
chystaným změnám vnitřních předpisů univerzity v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách včetně 
předpokládaného harmonogramu. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na svém zasedání 
projednali uvedená právní jednání a návrhy opatření rektora.  
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že se Petiční komise na svém zasedání 
zabývala publikační činností prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc. (FF) na základě podnětu z FF. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 



14. 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 nominování zástupců do organizačního úřadu, dále se 
RVŠ zabývala problematikou policejní akademie, zmínil nesystematiku programu zasedání, dále informoval o 
zasedání Ekonomické komise RVŠ v Brně, kam budou delegování zástupci UK.  
J. M. pan rektor doplnil sdělení prof. RNDr. Jana Hály, DrSc., delegáta UK v RVŠ. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) navrhnul účast extramurálních členů na zasedání Ekonomické komise RVŠ v Brně. 
J. M. pan rektor jeho návrh podpořil s nabídkou automobilu k přepravě vybraných zástupců. 
 
Bc. Michal Zima (PřF), univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že představenstvo SK RVŠ 
podpořilo FEMu v rámci jejich žádosti o vysvětlení, dále jednání o delegování člena do akreditačního výboru a zmínil 
konferenci Akademických senátorů na 3. Lékařské fakultě, na kterou zúčastněné pozval. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 

15. Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, zahájil jednání v bodě „Různé“. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval AS UK o pozvání doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. 
prorektora pro vědeckou činnost k jednání u kulatého stolu k programům Progres a Primus, které proběhne dne 25. 
4. 2016. Dále informoval členy AS UK o dlouhodobě probíhající změně v elektronické komunikaci AS UK a s ní 
související využívání Google účtů, možností lepšího přístupu k podkladovým materiálům provázané skrze uzavřené 
senátní stránky a rozšířené možnosti přímého připomínkování. 
Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, doplnil technické aspekty této změny. 
 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) vznesl dotaz k akreditačnímu procesu po vejití nového zákona v účinnost a s tím 
souvisejícími podmínkami podávání akreditací u nových studijních programů. 
J. M. pan rektor mu odpověděl, že se bude jednat o dvojí proces institucionální akreditace. Minoritní programy si 
budou podávat žádost zvlášť. Ta bude následně postoupena Radě pro vnitřní hodnocení a dále Národnímu 
akreditačnímu úřadu. U institucionálních akreditací se využije pravidla vycházejícího ze zákona, při kterém dojde k 
automatickému prodloužení o tři roky. 
 
J. M. pan rektor otevřel diskuzi nad Návrhem o přejmenování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 
informoval členy AS UK o průběhu této problematiky. 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) apeloval na členy AS s prosbou o vyhovění se změnou názvu 2. LF a 
požádal o udělení slova místopředsedkyni AS 2. LF. 
Eva Fürstová, místopředsedkyně 2. LF AS, uvedla důvody, které vedou k záměru přejmenovat 2. LF. 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) zažádal o předjednání této změny se zbytkem lékařských fakult UK. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal na stanovisko 3. LF. 
J. M. pan rektor přečetl dopis se záporným vyjádřením děkana 3. LF a sdělil orientační vyjádření jednotlivých fakult, 
které se k Návrhu již vyjádřily. 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.(2. LF) uvedl, že děkan 3. LF, je ještě ochoten zvážit své stanovisko.  
Jakub Polách (3. LF) zdůraznil, že snaha o přejmenování je dlouhodobější a uvedl historické konotace v rámci názvu 
3. LF a vyzval zástupce 2. LF, aby jednali s dalšími lékařskými fakultami o tomto přejmenování. 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) se dotázal, zda je nezbytné tuto problematiku za současného stavu řešit a 
navrhl tento bod jednání ukončit, pokud nepadne jiný návrh či se nebude o tomto bodu hlasovat.  
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.(PF) podpořil vyjádření prof. RNDr. Jana Krejska, CSc. (LF HK). 
MUDr. Josef Fontana, člen kolegia rektora, uvedl, že děkan 3. LF bude Návrh 2. LF diskutovat. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, ukončil diskuzi k tomuto bodu.  
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) uvedl, že by se měla uvážit změna jednacího řádu Etické komise, vyjádřil své znepokojení 
nad průtahy jednotlivých jednání a obavou nad zapadnutím tématiky, jakou je například problematika 
predátorských nakladatelství. Celkově zhodnotil informovanost ze strany Etické komise jako nedostačující. A dotázal 
se, zda by nebylo možné v souvislosti s predátorskými nakladatelstvími a zavedením metodických pokynů, vše 
znovu projít a eliminovat to, co tam nepatří.  
J. M. pan rektor uvedl, že není možné časově svazovat některá jednání pro svou problematičnost. Stejně tak jako 
problematika predátorských časopisů, kde uvedl několik příkladů.  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, uvedl, že se danou problematikou intenzivně 
zabývají. Poukázal na komplikovanost situací, kdy se publikují texty, které splňují všechny podmínky, ale jsou 



nekvalitní. Naopak pranýřovat publikace s vynikajícími vědeckými výsledky, také není cílem. Snahou je maximálně 
motivovat akademickou obec k psaní kvalitních publikací.  
Mgr. Samuel Zajíček (FF) souhlasil a sdělil, že by ocenil nějakou zpětnou vazbu z Etické komise, jakož i lepší 
informovanost a navrhl, aby zpravodajství bylo v rámci každého zasedání AS UK.  

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) uvedl špatnou zkušenost ze svého okolí, na které ukazoval, že ne vždy je 
možné se predátorským nakladatelstvím vyhnout. 
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. sdělil za Etickou komisi, že všechny případy až na jeden jsou uzavřené a zápisy jsou 
vyvěšeny. Zmínil, že jednotlivé kauzy jsou časově limitovány, avšak někdy dochází k prodlevě na základě nově 
dodaných dodatkových materiálů či nutnosti, některé věci vrátit. A zdůraznil, že zápisy probíhají ve spolupráci s 
právním oddělením, kde není příliš doporučující dělat zápisy dlouhé vzhledem k obsahu interních informací. 
J. M. pan rektor uvedl, že tyto zápisy mohou být skutečně problematické a jejich podoba prošla složitými právními 
jednáními, nicméně se pokusí o nějaké prodloužení.  
Mgr. Samuel Zajíček (FF) požádal, zda by se nemohly objevovat alespoň informace o aktuálně projednávaných 
bodech a již ukončených, jak tomu bylo do roku 2014. 
MUDr. Josef Fontana, člen kolegia rektora, uvedl, že to je technická chyba a tyto informace by měly viset na webu. 
 
 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.(PF) požádal v souvislosti na první reakci ze strany UK vzhledem k jednání spolku 
FEM o budoucí vstřícnější – lidštější jednání. 
J. M. pan rektor poděkoval za podnět a uvedl souvislosti, za kterých k vydání této zprávě došlo, včetně prezentace 
následující komunikace. A zdůraznil závažnost prohlášení, kterými se FEM prezentovalo a následné mírné jednání a 
snahou o komunikaci ze strany Univerzity Karlovy v Praze. 
Petr Konůpka (FHS) uvedl svou nejistotu nad tím, zda zmíněný problematický transparent skutečně nesl některý ze 
členů FEM a uvedl, že u otevřených akcí je těžké zabránit takovým věcem. A vyjádřil své obavy nad tím, aby se 
studenti nebáli následně organizovat akce typu Majáles. Vyslovil přání, aby se Univerzita Karlova za své studenty, 
potažmo spolky spíše stavěla, nikoliv distancovala a pokud se distancovala, tak od problematického objektu, nikoliv 
od spolku. 
J. M. pan rektor upozornil, že od problematického objektu se spolek distancoval až ex post. A že k žádné nepravosti 
ke členům uvedeného spolku nedošlo. Dále vyzval studenty, aby neměli obavy z organizování svých akcí. 
Mgr. Jan Kříž (PřF), podpořil J. M. pana rektora pouze dodal, že příště by uvítal jinou první reakci.  
J. M. pan rektor vzal jeho podnět na vědomí. 
 
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 3. června 2016 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil 
ve 13:12. 
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