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Univerzita Karlova v Praze 
 

Akademický senát 
 
 

Zápis ze zasedání dne 21. března 2014 
 
 
 
Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK (59) 
 
 
 KTF 
PhDr. Milan Pech, Ph.D. 
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Mgr. Marie Benáková 

 ETF 
Doc. Petr Sláma, Th.D. 
 
 

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

 PF 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Vilém Anzenbacher 
Bc. Michal Tuláček 

 1. LF  
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.  
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 
MUDr. Jana Mašková 
Miroslav Důra 

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

 3. LF 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
MUDr. Martin Havrda  
MUDr. Josef Fontana  
David Šíla 

 LF P 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.  
MUDr. Miroslava Čedíková 
Jakub Vondráš 

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

 FaF 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.  
Věra Ježková  
 

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

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

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

 PedF 
PhDr. Josef Stracený, CSc.  
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 
Bc. Eliška Sedláčková 
 

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

 FTVS 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Gryc 
Mgr. Jakub Holický  

 FHS 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.  
Mikuláš Ferjenčík 
Bc. Karel Chlouba 
Mgr. Jan Tuček  
 

 Součásti 
Mgr. Zdeněk Pressl  
Mgr. Daniel Toropila 

 
 
Nepřítomní členové AS UK  
Omluveni 
 
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (LF P) 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.  (HTF) 
Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FaF) 
Mgr. Jiří Mikušek  (FaF) 
Mgr. Lukáš Kotek (PedF) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Neomluveni 
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Mgr. David Kučerka, O. Crucig (KTF) 
Bc. Josef Málek (FSV) 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF) 
Jiří Kučera (ETF) 
Tomáš Živný (ETF)
 
 
Hosté 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. 
pan rektor  
Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 
Mgr. Jan Šimek, Rada Kolejí a menz 
Mgr. V. Tomášek, RUK 
JUDr. Michael Kučera, HTF 
RNDr. Štěpán Bojar, ÚVT 

     Mgr. Miroslav Makajev, PF 
Mgr. Miroslav Jašurek, FSV 
Mgr. Peter Brezina, HVK 
Mgr. Petra Köpplová, RUK 
Mgr. Vlasta Helekelová, MBA, OVV 
Petr Podzimek, OVV 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., CERGE 
Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D., FF  

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., FF  
Rndr. Čestmír Štuka, MBA 1. LF 
PhDr. Vladislava Kůželová, RUK 
PhDr. Alice N. Tejkalová, PhD., členka 
kolegia rektora 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., 
prorektorka pro studijní záležitosti 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor 
pro tvůrčí a ediční činnost 
Prof. ThDr. Jan B. Lášek, člen kolegia 
rektora 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor 
pro akademické kvalifikace 
Prof. RNDr. Jan Hála, CSc., prorektor pro 
rozvoj 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka 
pro evropskou problematiku

 
 

 
 
 Zápis ze zasedání dne 21. března 2014 
 
 

1. Zahájení, předání osvědčení, určení skrutátorů 
 
Zasedání zahájil PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK v 10:10 hod., přivítal přítomné členy 
senátu a hosty. Předseda Akademického senátu seznámil plénum s informacemi ze zasedání 
předsednictva AS UK ze dne 11. března 2014 a dalšími změnami a novinkami v Akademickém 
senátu. Jednalo se zejména o připojení se k vyjádření J.M. pana rektora k událostem na Ukrajině, o 
nominaci Mgr. Daniela Ferance, Ph.D. do Hlavní volební komise, o změně v zasílání pokladů a 
dokumentů pro zasedání pléna pouze v elektronické formě za účelem snížení administrativy a úspor 
těm členům, kteří udělí svůj souhlas, o změně v občerstvení během zasedání pléna AS UK, o 
chystané změně webových stránek AS UK a prezentace členů senátu na webu a o chystané změně 
týkající se vnitřní komunikace AS. 

 
Pan Mgr. Peter Brezina, pověřený člen Hlavní volební komise, informoval členy AS UK, že dne 20. 
února 2014 na svou funkci členky senátu AS UK rezignovala Mgr. Hedvika Čepelová a na uvolněnou 
funkci nastoupil za Fakultu humanitních studií pan Mikuláš Ferjenčík. Dne 19. a 20. února 2014 se 
konaly doplňovací volby na Katologické teologické fakultě UK. Zástupcem v AS UK byl za KTF 
zvolen pan PhDr. Milan Pech, Ph.D. Pan Mgr. Peter Brezina předal nově zvolenému členovi a 
povolanému náhradníkovi osvědčení o zvolení. Dodatečně převzal osvědčení také nový senátor za 
2. LF pan Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.  
 
Skrutátory byli určeni Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), MUDr. Josef 
Fontana (3.LF). 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
 

Program zasedání AS UK  
 
Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání na svém jednání dne 11. března 2014. Program byl 
následně rozeslán členům senátu a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových 
stránkách senátu.  
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1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů  
2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 7. února 2014 
3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK 
4. Návrh na jmenování členů Vědecké rady CERGE 
5. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ 
6. Delegace náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ 
7. Nominace zástupce studentů do kolegia rektora 
8. Nominace dvou zástupců do Komise rektora věnované otázce IT 
9. Nominace zástupce do Komise rektora pro dislokace a investice 
10. Nominace pozorovatele do Komise pro humanitní obory v rámci Komise pro 

hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK 
11. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora 
12. Vnitřní předpis UK 
13. Rozpočet UK na rok 2014 
14. Rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2014 
15. Vnitřní předpisy fakult 
16. Právní jednání 
17. Informace z pracovních komisí 
18. Informace z Rady vysokých škol 
19. Různé 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, navrhl společně projednat body 3-10 a následně 
uskutečnit hlasování o těchto bodech současně, s výjimkou bodu 6 - Delegace   
náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ, která by se konala až za bodem 16, s ohledem na 
to, jak dopadne delegace zástupce do Studentské komory RVŠ. 
Současně navrhl předřazení projednávání pronájmu Studentského klubu v rámci bodu 16, právní 
jednání, tak, aby jeho projednávání byl účasten J. M. pan rektor, který se v 16 hod účastní 
jmenování profesorů. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.“ 
Hlasování 
Pro 55, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
 

2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 7. února 2014 
 
Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému 
návrhu zápisu. Připomínky vznesl Bc. Peter Korcsok (MFF) a Bc. Martin Holý (HTF). Návrh zápisu 
byl modifikován zapracováním vznesených připomínek a zveřejněn mezi materiály 
v modifikovaném znění.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 7. února 2014.“ 
 
Hlasování: 
Pro 53, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování  
Navrženi byli  MUDr. Martin Havrda (3.LF), Mgr. Roman Šolc (PřF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV). 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování 
Pro 55, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 
 
Předsedou volební komise byl zvolen MUDr. Martin Havrda (3.LF). 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, navrhl postup projednávání obou návrhů. Doporučil 
nejdříve projednat návrh na odvolání, poté návrh na jmenování řádných  a čestných členů Vědecké 
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rady UK. Navrhl, aby se o odvolání všech řádných členů Vědecké rady UK hlasovalo veřejně a 
o jmenování řádných a čestných členů Vědecké rady tajně. 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, vyzval pana RNDr. Čestmíra Štuku, MBA z 1. LF, aby 
představil vypůjčené skenovací zařízení na sčítání hlasů. Pan dr. Štuka přítomným vysvětlil, jak 
zařízení pro sčítání hlasů funguje a upozornil je na chyby, kterým je třeba se vyvarovat, aby byl 
hlas platný. 
 
 

3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK 
 

Bod uvedl prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., MBA, J. M. pan rektor, uvedl návrh na odvolání všech 
řádných členů Vědecké rady UK a návrh na jmenování nových členů Vědecké rady UK. Rovněž 
odůvodnil návrh na jmenování čestných členů Vědecké rady UK a osvětlil postup při přijímání 
návrhů na jmenování. Do Vědecké rady bylo navrženo 63 členů. 22% členů VR působí v lékařských 
oborech, přes 40% v humanitních oborech, v přírodovědných oborech přes 30%. Vědecká rada je 
z 82% složena z mužů, zbytek tvoří ženy. Více než polovina navržených členů již ve Vědecké radě 
působila i v minulém období. 
 
Usnesení 
„Akademický senát schválil návrh na odvolání řádných členů stávající Vědecké rady Univerzity 
Karlovy v Praze.“ 
 
Hlasování: 
Pro 59, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Rozprava k návrhu na jmenování členů Vědecké rady UK:  
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal pana rektora proč jsou explicitně zveřejněny souhlasy se 
jmenováním pouze u některých z navržených členů VR UK. Další otázka se týkala zastoupení 
navržených členů VR UK ve významných organizacích a orgánech. J.M. pan rektor uvedl, že ve 
Vědecké radě jsou zástupci z Akademie Věd, Ústavního soudu, Národní Galerie, Akreditační komise, 
GA ČR, Archeologického ústavu, dalších univerzit v ČR (VŠE, ČVUT, VŠCHT) atd. 
Poslední otázka pana Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF) se týkala toho, zda je ve Vědecké radě někdo 
z TA ČR? Za TA ČR ve VR nikdo zastoupen není, ale pan rektor je připraven na žádost AS UK 
někoho z této organizace do VR UK navrhnout. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) konstatoval, že Vědecká rada UK je současně i politickým orgánem. 
Upozornil, že pan prof. Netuka je členem předsednictva GA ČR a měl se vyslovit, že jakékoli útoky 
na předsednictvo GA ČR jsou zcela neopodstatnělé. Dotázal se, zda je vhodné, aby za takové situace 
byl pan prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. členem VR UK?  
Pan rektor se nejdříve vyjádřil k situaci kolem vyřazování projektů a k dalším událostem kolem GA 
ČR. K těmto událostem bylo přijato společné prohlášení AV ČR a UK, k situaci se vyjádřila i ČKR.  
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. (FF) vznesl otázku, zda je na místě, aby byl členem VR UK jmenován 
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. Pan rektor se vyjádřil, že považuje pana prof. PhDr. Petra 
Sommera, CSc. za exceletního vědce a odprošťuje se v tomto směru od veškerých osobních 
záležitostí. 
 

 
4. Návrh na jmenování členů Vědecké rady CERGE 

 
Bod uvedl doc. Ing. Michal Kejak,M.A., CSc., ředitel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské 
studium UK (dále jen CERGE), a seznámil členy senátu s návrhem na nové složení členů Vědecké 
rady. Doc. Kejak informoval o změnách v dosavadním složení Vědecké rady CERGE. Dosavadní 
předseda pan Doc. Jurajda z VR CERGE odstoupil a na uvolněné místo je navrhován pan Mgr. 
Marek Kapička, Ph.D. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, seznámil členy senátu s procedurou volby. Nejdříve 
se veřejným hlasováním projedná návrh na odvolání členů Vědecké rady CERGE podle 
předloženého návrhu, poté se přistoupí k projednání návrhu na jmenování nových členů Vědecké 
rady CERGE tajným hlasováním.  
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Návrh usnesení: 
„AS UK schválil návrh na odvolání členů Vědecké rady CERGE.“ 
Hlasování 
Pro 59, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
 
 

5. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ 
 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, informoval o rezignaci Mgr. Miroslava 
Jašurka na místo zástupce ve Studentské komoře Rady vysokých škol.  
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, přivítal na zasedání pléna AS UK pana Mgr. Miroslava 
Jašurka a poděkoval mu za odvedenou práci ve funkci delegáta za AS UK ve Studentské komoře 
RVŠ. Pan Mgr. Miroslav Jašurek odůvodnil svou rezignaci na funkci delegáta do SK RVŠ. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, připomněl, že navrhnout kandidáty na funkci zástupce 
do Studentské komory RVŠ je oprávněno pouze předsednicvo AS UK. 
Předsednictvo AS na svém zasedání dne 21. 3. 2014 navrhlo na zástupce do Studentské komory 
Rady vysokých škol Mgr. Miroslava Makajeva a Viléma Anzenbachera. 
 
Oba navržení kandidáti se krátce představili. 
 
Rozprava: 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil pana Viléma Anzenbachera na kontroverzi v jeho projevu, 
kdy děkoval Mgr. Miroslavu Jašurkovi za jeho působení v RVŠ  a zároveň se zmínil o napjatých 
vztazích a antipatiích mezi některými členy v RVŠ. Pan Vilém Anzenbacher ujasnil, co svým 
projevem mínil. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal Viléma Anzenbachera, jak chce dosáhnout jednoty, silného 
konsensu v rámci Studentské komory RVŠ. Vilém Anzenbacher navrhl separaci toho nejlepšího ze 
všech názorů pro akademickou samosprávu a UK a to pak prosazovat. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se zeptal, zda to znamená, že by UK měla být připravena uzavírat 
kompromisy či by měla být ideově silná. Podle V. Anzenbachera by UK měla zůstat ideově silná, 
ovšem bez dílčích ústupů nelze kompromisu dosáhnout 
Bc. Martin Holý (HTF) reagoval na vystoupení S. Zajíčka a vyjádřil se k prosazování zájmů UK a 
hlasování v rámci RVŠ.  
Doc. MUDr. Milan Hrušák, Ph.D. (2.LF) se dotázal v jakém ročníku studia je Mgr. Miroslav Makajev. 
Mgr. Miroslav Makajev je ve 2. ročníku doktorského studijního programu. 
Mgr. Roman Šolc (PřF) vyjádřil podporu Mgr. Miroslavu Makajevovi. Upozornil na možnost 
projednávání změny vysokoškolského zákona v nejbližší době a vyzdvihl činnost Mgr. Miroslava 
Makajeva v legislativní komisi. 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) požádal o upřesnění procesu hlasování. 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) vyjádřil podporu Mgr. Miroslavu Makajevovi. 
Jáchym Srb (FSV) se zeptal, zda bude hlasovat celé plénum včetně zástupců akademiků? Dotaz 
zodpověděl MUDr. Martin Havrda, předseda volební komise. Hlasovat bude celé plénum. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) zdůraznil i senátorům z řad akademiků, že SK RVŠ je silným subjektem i 
např. při vyjednávání s ministerstvy. 
Pan Miroslav Důra (1. LF) vyjádřil podporu Vilému Anzenbacherovi. 
 
 
 
 

7. Nominace zástupce studentů do kolegia rektora 
 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu. J. M. pan rektor nabídl místo zástupci 
studentů z AS UK v kolegiu rektora. Akademický senát UK zaujme stanovisko k navrženým 
kandidátům a vyjádří jim svou podporu. J. M. pan rektor sám určí, který z navržených kandidátů, 
k jejichž nominaci AS UK vyjádří kladné stanovisko, zasedne v kolegiu rektora. 
 
Navrženi byli MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Anna Matys (FF). 
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Navržení kandidáti se krátce představili. 
 
Rozprava: 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl dotaz na J. M. pana rektora, zda by bylo možné, aby byl 
v kolegiu rektora více než jeden zástupce studentů z AS UK? 
J. M. pan rektor se domnívá, že s ohledem na řádné fungování orgánu, postačuje jeden zástupce. 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA (3.LF) se dotázal Bc. Anny Matys (FF), proč si myslí, že má 
kompetenci k tomu, aby působila v kolegiu rektora UK. Bc. Anna Matys (FF) na dotaz reagovala 
výčtem svých zkušeností z akademického prostředí. 
 
 

8. Nominace dvou zástupců do Komise rektora věnované otázce IT 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu. Sdělil, že J. M. pan rektor se obrátil na AS 
UK se žádostí o nominaci dvou zástupců do nově zřizované komise. J. M. pan rektor jmenoval 
Komisi věnovanou otázce IT. J. M. pan rektor uvedl, že Komise se zabývá analýzou informačního 
systému UK, vyhodnocování činností, které je třeba v rámci IT rozvinout, prezentaci UK na 
webových stránkách, studijním informačním systémem. Jedná se o poradní orgán rektora. 
 
Navrženi byli Mikuláš Ferjenčík (FHS), Adam Kalina (2.LF) a Bc. Peter Korcsok (PřF). 
 
J. M. pan rektor se vyjádřil, že je ochoten do Komise jmenovat všechny tři navržené, pokud AS UK 
k nominaci vyjádří kladné stanovisko. 
 
Navržení kandidáti se krátce představili. 
 
Rozprava: 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. se dotázal Mikuláše Ferjenčíka (FHS), který zmínil, že studoval také 
MFF UK a na ČVUT, zda ukončil některé programy? Nakolik se našel v humanitních oborech? 
Mikuláš Ferjenčík (FHS) na dotaz subjektivně odpověděl. 
 
 
 

 
9. Nominace zástupce do Komise rektora pro dislokace a investice 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu. Jedná se o další nově zřízenou Komisi 
rektora. J. M. pan rektor blíže představil úkoly a cíle Komise. V působnosti Komise budou 
především investiční projekty, přestavby, využitelnost objektů ve vlastnictví univerzity atp. Mezi 
členy Komise patří např. prorektor pro rozvoj, prorektor pro vědu, kvestor. 
 
Navržen byl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF). 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) nominaci odmítl. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) nominaci přijal a stručně vyjmenoval své zkušenosti se správou 
budov, investicemi a dislokačními otázkami. 
 
 
 

10. Nominace pozorovatele do Komise pro humanitní obory v rámci Komise pro 
hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu. Pan Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 
prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, krátce představil tuto funkci a úkoly s ní spojené. 
 
Navržen byl doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF). 
Navržený kandidát nominaci přijal a krátce se představil. 
 
 
Předseda komise seznámil členy senátu s procedurou tajného hlasování. 
Předseda komise zahájil hlasování. 
Poté, co odhlasovali všichni členové senátu, předseda komise hlasování ukončil. 
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11. Vystoupení J. M. pana rektora UK a členů kolegia 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, a omluvil ze zasedání pléna AS UK pana 
prorektora prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. a doc. RNDr. Jana Konvalinku, CSc. 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor UK, v úvodu svého vystoupení informoval o 
probíhajícím projednávání budoucího využití KaM a dalších objektů ve vlastnictví univerzity a o 
probíhajícím narovnání mezi AV a UK v rámci projektu BIOCEV. Dále J.M. pan rektor informoval 
plénum AS o přípravách novely vysokoškolského zákona, kdy ministr školství oznámil 
znovuzahájení prací na novele vysokoškolského zákona navazující na dříve připravovanou novelu 
exministra prof. Fialy. Hlavními tématy připravované novely bude institucionální akreditace a 
prováděcí předpisy s tím spojené, dále kontraktové financování, možné zakládání VVI vysokými 
školami, otázka poplatků apod. Do pracovní komise pro přípravu novely zákona o VŠ jak RVŠ, tak 
ČKR nominovala 3 zástupce.  
Následně se J.M. pan rektor ve svém vystoupení věnoval operačním programům OP VVV a jejich 
financování, konkrétně zmínil, že vyšší čerpání financí pro pražské VŠ a AV ČR bude 
pravděpodobně povoleno, ovšem s 50 % spoluúčastí. V současné době probíhají jednání, která by 
měla zajistit garanci vlády, že dojde k dorovnání ze státního rozpočtu ve výši 15%. Novým 
náměstkem pro VŠ bude k 1. 4. 2014 jmenován pan prof. Ing. Jaroslav Veber, CSc. (VŠE). 
UK předložila MŠMT 12 projektů, 11 jich bylo schváleno ve výši 1,2 mld. 
J.M. pan rektor uvedl, že pan prorektor prof. Royt vyzval děkany a děkanky a řešitele PRVOUK 
k identifikaci případných problémů a jejich následnému řešení. Současně byly fakulty vyzvány, aby 
předložily své návrhy k sociální problematice, konkrétně co by mohlo být podporováno ze 
sociálního fondu. Dále se vedení UK věnuje využití volných kapacit KaM, startovacích bytů pro 
mladé vědecké pracovníky. Zahraniční odbor pracuje na přípravě stipendií Václava Havla. 
J. M. pan rektor také předložil fakultám k vyjádření, zda se má změnit opatření rektora týkající se 
zveřejňování kvalifikačních prací, konkrétně k podmínkám, za jakých se mají kvalifikační práce 
zveřejňovat. 
J.M. pan rektor se vyjádřil k průběhu prodeje objektu ve vlastnictví Řízení letového provozu,o jehož 
koupi měla UK zájem, a které proběhlo prostřednictvím veřejné dražby. Podle vedení UK proběhl 
prodej objektu netransparentním způsobem, zvláště s přihlédnutím k tomu, že nebyl zveřejněn 
vydražitel. J.M. pan rektor vyzval Akademický senát, aby zaujal k této situaci své stanovisko. 
V závěru svého vystoupení J. M. pan rektor srdečně pozval členy AS na přednášku generálního 
tajemníka OSN pana Ban Ki-moon, která proběhne dne 4. dubna 2014 a na oslavy 666. výročí 
založení Univerzity Karlovy dne 7. dubna 2014. 
 
Rozprava k vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia: 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, co je předmětem nové koncepce sociálního a informačně -
poradenského centra? Dotaz zodpověděla paní PhDr. Alice Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora. 
Dochází ke vzniku nového oddělení sociálních záležitostí, jehož činnost má být vedle studentů 
zaměřena i na zaměstnance UK, dále na studenty a zaměstnance se speciálními potřebami, oblast 
rovných příležitostí. Vzniká i spolupráce s jinými univerzitami. 
Odpověď doplnila paní prorektorka prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. ve vztahu k absolventům UK. Je 
připravena nová koncepce. Namísto dosavadního Spolku pro absolventy je činnost vrácena zpět 
pod univerzitu. Mělo by dojít k úpravě webových stránek, zvýší se informovanost o dění na 
univerzitě, připravuje se karta absolventa s různými výhodami, včetně sociálních. Vedení univerzity 
též zamýšlí vyšší kooperaci s absolventy ohledně stáží pro studenty UK. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se J. M. pana rektora dotázal, zda se vytvoří pracovní skupina k chystané 
novele vysokoškolského zákona ? Kdy a jak bude vytvořena? A počítá se v této pracovní skupině i 
se zástupci AS UK ? Podle J. M. pana rektora, komise může vzniknout; nastínil možný průběh 
legislativního procesu. 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) se zeptal na finální výši spoluúčasti UK na financování operačních 
programů.  Dorovnání finančních prostředků bude z kapitoly MŠMT. V současné době probíhají 
jednání o to, aby při 50% spoluúčasti na sebe vzalo MF, resp. stát 35%. v horizontu 6 let se jedná 
o 8 mld. korun, tedy asi 1, 2 mld. ročně. 
Další dotaz Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF) se týkal zveřejňování kvalifikačních prací. Upozornil 
na rizika související se snahou o plošné povolení otevřeného přístupu k získávání kvalifikačních 
prací s ohledem na ochranu dosud nepublikovaných dat. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.“ 
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Schváleno tichým souhlasem. 
 
 

12. Vnitřní předpis UK 
 
Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu UK 
 
Bod uvedl J. M. pan rektor. Vysvětlil, v čem spočívá navrhovaná změna Vnitřního mzdového 
předpisu UK. Tímto návrhem se předpis vrací do podoby před přijetím nového Mzdového předpisu.  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda legislativní komise, seznámil členy senátu s procedurou 
projednávání předložených návrhů dílčích změn vnitřních předpisů UK: Nejdříve zástupce 
předkladatele přednese úvodní slovo k předloženému návrhu. Po případné rozpravě se přistoupí 
k hlasování o návrhu.  
Připomněl, že k hlasování o celém návrhu je potřebná kvalifikovaná dvoutřetinová většina členů 
senátu přítomných na zasedání a zároveň nadpoloviční většina všech členů senátu. 
 
Stanovisko legislativní komise: 
Legislativní komise návrh doporučila přijmout. 
 

 
Hlasování o návrhu 

      Návrh usnesení: 
      „AS UK schválil Změnu Vnitřního mzdového předpisu.“ 

 
Hlasování: 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 

 
 

13. Rozpočet UK na rok 2014 
 
Bod uvedl pan PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, který připomněl, že členové senátu 
měli možnost podkladové materiály pro rozhodnutí o rozpočtu UK pro rok 2014 prostudovat 
předem. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, seznámil členy senátu se stanoviskem 
komise k návrhu rozpočtu. Komise doporučila rozpočet UK pro rok 2014 schválit.  
 
Pan Ing. Josef Kubíček, kvestor UK, členům senátu přiblížil přípravu, hlavní parametry rozpočtu UK 
a změnu parametrů rozpočtu oproti minulosti. 
 
Rozprava 
V rozpravě vystoupili 
pan Doc. MUDr. Milan Hrušák, Ph.D. (2. LF), který se dotázal na hlavní parametry, na základě 
kterých jsou finance rozdělovány. 
Dotaz zodpověděl pan Ing. Josef Kubíček, kvestor UK. Diskutovalo se o způsobu rozpočítávání 
prostředků na investice. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2014.“ 
Hlasování: 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
 

14. Rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2014 
 
Bod uvedl pan PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, a podrobně přiblížil přípravu a obsah 
navrženého rozpisu. Připomněl, že se fakticky jedná o rozklad rozpočtu dle domluvených vzorců, 
které byly projednány již na únorovém zasedání pléna. 
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Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, seznámil členy senátu se stanoviskem 
komise k návrhu rozpisu. Komise senátu doporučila návrh rozpisu schválit.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2014.“ 
Hlasování: 
Pro 42, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 

 
 

15. Vnitřní předpisy fakult 
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda legislativní komise, a seznámil členy senátu 
s předloženými návrhy na změnu vnitřních předpisů a se stanoviskem legislativní komise k návrhům. 
 
Jednací řád Vědecké rady FTVS 
Hlasování: 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Pravidla pro organizaci studia na MFF 
Hlasování: 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
 
Usnesení: 
„AS UK schválil: 

− Změnu Jednacího řád Vědecké rady FTVS (č.j.68/2014) 
− Změnu Pravidel pro organizaci studia na MFF (č.j.25/2014).“ 

 
 
 

16. Právní jednání 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, předseda senátu. 
Ing. Josef Kubíček, kvestor UK, seznámil členy senátu s obsahem dalších předkládaných právních 
úkonů.  
 
 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v suterénu domů 
v areálu Karolina Celetná ul. č. 20 společnosti Hotel Styl s.r.o. k provozování 
studentského klubu. 
 
J. M. pan rektor seznámil členy AS s aktuální situací kolem pronájmu a průběhu poptávkového 
řízení na provozovatele studentského klubu K4. Dále nastínil možná řešení stávající situace, a to, 
že studentský klub se zavře, nebo bude schválen předkládaný návrh na uzavření smlouvy 
s provozovatelem vzešlým z poptávkového řízení. Pokud návrh na uzavření smlouvy 
s provozovatelem, Hotel Styl s.r.o., schválen AS UK nebude, pověří jeho provozováním KaM UK. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit 
kladné stanovisko.  
 
 
Návrh usnesení: 
 
„Akademický senát projednal záměr uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v suterénu domů č.p. 561 jako součástí pozemku parc.č. 557, č.p. 562 jako součásti pozemku 
parc. č. 558 a č.p. 563 jako součásti pozemku parc. č. 59, k.ú. Staré město, obec Praha, se 
vchodem z domu v Celetné ul.č. 20, Praha 1, společnosti Hotel Styl, s.r.o. se sídlem Strojírenská 
411/11, Praha 5, PSČ 155 21, IČ: 26150948, k provozování studentského klubu a vyjadřuje 
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k němu kladné stanovisko, s tím, že přílohou smlouvy je jako příloha č. 7 závazná nabídka 
provozovatele.“ 
 
 
Rozprava k provozovateli studentského klubu K4: 
 
Mikuláš Ferjenčík, (FHS) vznesl dotaz, zda je v návrhu smlouvy s provozovatelem upraveno, jak 
postupovat při pořádání studentských akcích? 
Dotaz zodpověděl pan Ing. Josef Kubíček, kvestor UK. Sdělil, že toto je upraveno v tzv. závazné 
nabídce, která je přílohou smlouvy. 
Mgr. Roman Šolc (PřF) sdělil svůj názor, že navrhovaný provozovatel studentského klubu K4 svým 
jednáním a vystupováním vůči UK se zdiskreditoval a navrhuje, aby smlouva uzavřena nebyla. 
Podporuje řešení, které nabídl pan rektor, tedy aby provozování studentského klubu měly na 
starost KaM UK. 
Bc. Martin Holý (HTF) vytkl, že na zasedání AS UK nebyli pozváni zástupci Hotelu Styl, s.r.o. 
Mikuláš Ferjenčík, (FHS) navrhl doplnit předkládané usnesení tak, že závazná nabídka 
provozovatele je přílohou smlouvy, v pořadí č. 7. Návrh usnesení byl doplněn. 
 
Hlasování: 
Pro 15 , proti 13, zdrželi se 11 
Neschváleno 
 
 
Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO 
Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni, jehož 
předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání díla do 31. 5. 2014. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit 
kladné stanovisko.  
 
Rozprava:  
Bc. Michal Tuláček (PF) upozornil, že předmětný návrh má hlavičku podle již neplatných 
soukromoprávních předpisů. 
 
Návrh usnesení: 
„Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené 
mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra 
LF UK v Plzni, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání díla do 31. 
5. 2014, a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu 
podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 
dodatku.“ 
 
Hlasování: 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
 
Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO 
Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni, jehož 
předmětem je změna celkové ceny za dílo z 213.404.860 Kč bez DPH na 213. 712.738 Kč 
bez DPH. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit 
kladné stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
„Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené 
mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra 
LF UK v Plzni, jehož předmětem je změna celkové ceny za dílo z 213 404 860 Kč bez DPH na 
213 712 738 Kč bez DPH a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání 
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předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, k uzavření dodatku.“ 
 
Hlasování: 
Pro 45 , proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
 
 

17. Informace z pracovních komisí 
 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, a vyzval předsedy pracovních komisí, aby 
senát informovali o činnosti jeho pracovních komisí. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise, doplnil další informace z činnosti 
z ekonomické komise, např. zjednodušení zahraničních plateb. 
 
Dr. Josef Staša (PF), předseda legislativní komise, informoval o dalších návrzích vnitřních předpisů 
fakult, ke kterým komise uplatnila připomínky. Jedná se převážně o předpisy o organizaci studia. 
Legislativní komise se dohodla na tom, že připraví pro fakulty pokyny, jak mají při podávání návrhů 
na změnu vnitřních předpisů postupovat. Pověřenými členy za legislativní komisi pro oblast 
studijních a stipendijních předpisů budou pan dr. Jelínek, pro ostatní pan dr. Staša a doc. Wintr. 
Dále informoval, že se legislativní komise zabývala podnětem PedF k výkladu stipendijního řádu 
UK, určování základu pro stanovení 10 % nejlepších studentů, kteří mají být ohodnoceni 
stipendiem za vynikající studijní výsledky. Podle dřívějšího stanoviska legislativní komise AS se do 
základu nezapočítávájí ti studenti, kteří nemohou dosáhnout žádné hodnoty výsledku. PedF bylo 
toto stanovisko zpochybněno, proto legislativní komise znovu věc probrala a shledala výklad za 
přípustný, nedoporučila žádnou změnu. 
 
Bc. David Hurný (PřF), předseda sociální komise, uvedl, že sociální komise projednala žádosti o 
finanční podporu projektů Jinonice jinak, Majáles atd. Komise projednala audit Kolejí a menz, 
seznámila se s kroky, které chce podniknout paní PhDr. Alice Tejkalová, Ph.D., členka kolegia 
rektora, ve spolupráci s ředitelem KaM. 
 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. (FF), předseda ediční komise, nastínil, jakými problémy se bude komise 
bude do budoucna  zabývat  - kontrola ediční politiky UK , informační systémy, informační služby, 
repozitáře, účast na veletrzích, spolupráce s médii, sponzoring. 
 
Bc. Anna Matys (FF), členka studijní komise, sdělila, že zasedání studijní komise se účastnili i 
prorektoři, do jejichž gesce studijní záležitosti spadají, diskutovala nad formou budoucí vzájemné 
spolupráce,  
 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), předseda petiční komise, uvedl, že petiční komise se prozatím 
nesešla, protože nebyl k projednání žádný podnět. Předseda komise chce však v nejbližší době 
svolat zasedání komise, aby došlo vůbec k samotnému ujasnění rozsahu kompetence komise. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí AS UK.“ 
 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

18. Informace z Rady vysokých škol 
 
Pan prof. Hála, prorektor pro rozvoj, informoval, že cílem setkání RVŠ bylo nominovat zástupce pro 
setkání nad přípravou novely vysokoškolského zákona. Dále se seznámili se s novým náměstkem 
ministra školství pro oblast VŠ a vědy. Upozornil, že usnesení přijaté na zasedání RVŠ ve své další 
části specifikovalo, že delegáti do komise pro novelizaci zákona o vysokých školách jsou zavázání 
informovat RVŠ, aby se neopakovala situace, kdy delegáti byli ze strany ministerstva školství 
zavázáni mlčenlivostí. 
 
Rozprava  
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Mgr. Miroslav Makajev (PF) doplnil informace ze Studentské komory RVŠ, kde se konala volba 
předsedy SK RVŠ. Předsedu SK RVŠ se nepodařilo zvolit ani ve 2. kole volby, nové kolo volby 
proběhne 22. dubna. 
Příští měsíc SK RVŠ pořádá workshop pro členy akademických senátů. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) doplnil, že je místopředsedou pracovní komise Předsedové AS 
Rady vysokých škol, předsedkyní pracovní komise je paní prof. Valentová (VŠCHT). Zázemí 
pracovní komisi včetně administrativní podpory při zasedání komise poskytuje UK, konkrétně 
sekretariát AS UK. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.“ 
 
Schváleno tichým souhlasem 
 

 
19. Různé 

 
Vyjádření k událostem kolem GA ČR 
 
Rozprava: 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) připomněl aféru kolem neprůhledného rozhodování GA ČR a také 
Česká konference rektorů vyjádřila svým usnesením k těmto praktikám zásadní nesouhlas. Pan 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. vyslovil svůj názor, že AS by se měl k této události také vyjádřit. Dovolil si 
pozvat paní doc. Koldinskou a pana doc. Kolmana z Filozofické fakulty, kteří mají o celé věci 
podrobné informace. 
Paní doc. Koldinská a pan doc. Kolman připomněli celou situaci a uvedli členy AS do problematiky 
kolem neprůhledného rozhodování GA ČR. Proti takovému zásahu podali stížnost, vysvětlení od 
předsednictva GA ČR je neuspokojilo. Ze zásahu Kontrolní rady GA ČR do rozhodnutí předsednictva 
vyvozují, že rozhodnutí předsednictva GA ČR nebylo v pořádku. Oba rezignovali ze svých funkcí 
v GA ČR. Současně požádali o zproštění mlčenlivosti v tomto směru. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) doplnil, že vedení UK tuto situaci kolem GA ČR vnímá jako 
problematickou věc, která byla diskutována i na kolegiu rektora; navrhuje připojit se ke stanovisku 
UK a AV ČR, které následně přečetl, a současně navrhl znění usnesení. 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) informoval, že GA ČR včera zveřejnila na svých stránkách prohlášení 
k dané věci. Následně prohlášení GA ČR přečetl. 
Doc. MUDr. Milan Hrušák, Ph.D. (2.LF) si myslí, že GA ČR rozděluje peníze způsobem, který je 
transparentnější než u některých jiných institucí jako TA ČR nebo některá ministerstva. 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) se vyjádřil, že stanovisko vedení UK ke kauze kolem GA ČR by měl AS 
podpořit.  
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal, zda někdo v plénu ví, na které projekty z hlediska kvality se 
má vztahovat mez 30%.  
Doc. Kolman (FF) GA ČR se ve svých prohlášeních stále opakuje, neříká nic nového, a především 
v souvislosti s netransparentním rozhodováním předsednictva GA ČR, agentura uvádí, že došlo 
k selhání hodnotících expertů. Ovšem expertů se na hodnocení podílelo 30. 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) se vyjádřil v tom smyslu, že usnesení AS by se nemělo vztahovat 
k prohlášení GA ČR jako reakci na předchozí prohlášení UK a dalších institucí, ale mělo by spočívat 
v prohlášení, že se nám stávající situace nelíbí a žádáme o vysvětlení a prošetření celé věci. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) uvedl, že v usnesení, které přijme AS, by mělo zaznít, že podporuje 
vedení UK v jeho stanovisku. 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) přečetl návrh usnesení, které by AS měl přijmout. 
Podle Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF) by nás mělo trápit i systémové hodnocení projektů, za 
situace, kdy 30 % projektů je z hodnocení GA ČR vyřazeno bez možnosti podávání dalších projektů 
po určité období. Na druhou stranu je to způsob, jak vyřadit projekty, jejichž kvalita je velmi nízká. 
Realizace v souvislosti s platnými pravidly je však nejednoznačná. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK se připojuje ke stanovisku Předsednictva České konference rektorů k situaci kolem GA ČR 
ze dne 20. 3. 2014 a vyjadřuje znepokojení nad podezřelým jednáním Předsednictva GA ČR. AS UK 
vyzývá Předsednictvo GA ČR k vyvození osobní zodpovědnosti.“ 
Hlasování: 
Pro 42 , proti 0, zdrželi se 2 
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Schváleno 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) dále navrhl přijmout další usnesení k problematice vyřazování projektů z 
hodnocení GA ČR.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK se připojuje k Prohlášení Akademické rady AV ČR a Univerzity Karlovy k pravidlům 
vyhlášených veřejných soutěží GA ČR ze dne 11. 3. 2014.“ 
 
Hlasování: 
Pro 41, proti 1, zdrželi se 3 
Schváleno 
 
 
Prodej objektu v Divadelní ulici, o jehož koupi měla UK zájem 
 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV) připomněl, že J. M. pan rektor informoval o kauze kolem prodeje 
budovy v Divadelní ulici ve vlastnictví řízení letového provozu, o jejíž koupi měla UK ve spojení 
s Akademií múzických umění také zájem. Usnesení AS by mělo upozornit na neprůhlednosti 
ohledně průběhu prodeje objektu. Objekt byl prodán v aukci, zisk oproti odhadní ceně byl téměř 
nulový, resp. ve výši jednoho příhozu. Panuje podezření, že forma aukce pro prodej objektu byla 
zvolena záměrně, protože UK se jako veřejná instituce aukce nemůže zúčastnit. Problém vidí v 
zajištění veřejného zájmu, protože budova může být stržena, neboť nový vlastník objektu, jakož i 
jeho záměr je neznámý, a dále zájem UK (nikoli pouze zájem FSV), neboť potřebuje prostory ke 
svému rozvoji. Následně přečetl návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
„AS UK upozorňuje na okolnosti prodeje domu Smetanovo nábřeží 334/4, který v dubnu 2013 
poškodil výbuch plynu. Univerzita Karlova prokazatelně garantovala mj. dopisem č.j. 39/2014-410-
PRIV/6 ministru dopravy Ing. Antonínu Prachařovi (ANO), že dům koupí spolu s Akademií 
múzických umění za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem (dále odhadní cena), opraví jej 
a bude využívat pro výukové a výzkumné účely. Správce nemovitosti, státní podnik Řízení letového 
provozu České republiky (ŘLP), se přes možnosti jiných řešení rozhodl ji prodat v dražbě, které se 
UK kvůli zákonným omezením nemůže účastnit. Dům tak získává neznámý soukromý investor 
prakticky za tutéž cenu, kterou nabízela UK.  
Uvedenou situaci AS UK vnímá tak, že stát prostřednictvím ŘLP dokázal najít cestu, jak státní 
majetek neprodat veřejné instituci, která o něj měla zájem, ale za tutéž cenu jej poslat do 
soukromých rukou. AS UK tímto vyzývá ŘLP, aby odtajnilo kupce a ujistilo, že s budovou bude 
naloženo v souladu s veřejným zájmem – především, že kupní smlouva zajistí, aby budova nebyla 
stržena. AS UK dále připomíná, že UK a AMU byly a zůstávají zárukou nekomerčního využití objektu 
a významnou obranou proti majetkové spekulaci, která může lokalitu dlouhodobě znehodnotit.“ 
 
Hlasování: 
Pro 38 , proti 0, zdrželi se 5 
Schváleno 
 
Pověření členů senátu k vytvoření pracovní skupiny ve věci vnitřní komunikace a 
prezentace AS UK 
 
MUDr. Josef Fontana (3. LF) informoval členy senátu, že již delší dobu uvnitř senátu probíhá 
diskuse ohledně inovace vnitřní komunikace v rámci AS a ohledně prezentace AS navenek, tedy 
úprava webových stránek apod. Proto by chtěl navrhnout, aby AS přijal usnesení, kterým by 
pověřil jeho a kol. Mgr. Samuela Zajíčka k vytvoření otevřené pracovní skupiny, uvnitř které by 
proběhla diskuse nad změnou el. komunikace senátu a jeho webové prezentace. 
 
Návrh usnesení: 
 „AS UK pověřuje MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) a Mgr. Samuela Zajíčka (FF), aby vytvořili pracovní 
skupinu, která provede návrh změny vnitřní komunikace AS UK a jeho prezentace navenek.“ 
 
Hlasování: 
Pro  37 , proti 0, zdrželi se 1 
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Schváleno 
 
 
 
 

Seznámení s výsledky tajného hlasování ohledně bodů 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, předal slovo panu MUDr. Martinovi Havrdovi, 
předsedovi volební komise, aby plénum senátu AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování. 
 
Výsledky tajného hlasování o jmenování řádných a čestných členů Vědecké rady 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 platných. 
Počet odevzdaných hlasů ano/ne pro jednotlivé navržené kandidáty je obsažen v příloze 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení: 
„AS UK schválil návrh, aby čestnými členy aby členy Vědecké rady Univerzity Karlovy byli 
jmenováni prof. Pavel Ambros, Th.D., prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. MUDr. Jiřina 
Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc., Doc. PhDr. Hana 
Bočková, Dr., prof. Ing. Václav Bunc, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., prof. JUDr. Stanislava 
Černá, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. PhDr. 
Vladimíra Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Jiří Fajt, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. RNDr. 
Bohuslav Gaš, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. Ing. 
Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prof. 
PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., 
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, 
CSc., prof. ThDr. Jan B. Lášek, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. MUDr. 
Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Oto Mestek, CSc., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., prof. Ing. 
Lubomír Mlčoch, CSc., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c. mult., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., prof. Ivana 
Noble, Ph.D., Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. PhDr. Jiří 
Pešek, CSc., prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. ThDr. Martin Prudký, prof. PhDr. Lenka Rovná, 
CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., prof. RNDr. Petr Solich, 
CSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, 
DrSc., prof MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, 
Ph.D., JUDr. Milada Tomková, prof. MUDr. Vladislav Třeška, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Verner, 
DrSc., prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, 
DrSc., Dr.h.c., prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. MUDr. 
Tomáš Zima, DrSc., MBA, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,  
a schválil jmenování prof. PhDr. Marie Dohalské, DrSc., prof. ThDr. Jána Liguše, Th.D., prof. JUDr. 
Karla Malého, DrSc., Dr.h.c., prof. PhDr. Radima Palouše, Dr.h.c.mult., prof. ThDr. Ing. Jakuba S. 
Trojana, prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. čestnými členy Vědecké rady UK.“ 
 
 
Výsledky tajného hlasování o jmenování VR CERGE: 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 platných. 
Pro doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc. bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne, 
prof. Randalla K. Filera, Ph.D. bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne, 
prof. Jana Kmenta bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne, 
Ph.D., Marka Kapičku, Ph.D. bylo odevzdáno 53 hlasů ano, 0 ne, 
prof. Ing. Evžena Kočendu, Ph.D. bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne, 
prof. Gérarda Rolanda bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne, 
Ph.D., prof. Avnera Shaked, Ph.D. bylo odevzdáno 53 hlasů ano, 0 ne, 
prof. Jana Švejnara, Ph.D. bylo odevzdáno 53 hlasů ano, 2 ne, 
doc. Ing. Josefa Zieleniece, CSc. bylo odevzdáno 52 hlasů ano, 2 ne, 
doc. Krešimira Žigiće, Ph.D. bylo odevzdáno 53 hlasů ano, 0 ne. 
 
Usnesení 
„AS UK schválil jmenování Doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc., prof. Randalla K. Filera, Ph.D., 
prof. Jana Kmenta, Ph.D., Marka Kapičky, Ph.D., prof. Ing. Evžena Kočendy, Ph.D., prof. Gérarda 



Zasedání AS UK dne 21. března 2014              Stránka 15 z 19 
 

Rolanda, Ph.D., prof. Avnera Shaked, Ph.D., prof. Jana Švejnara, Ph.D., doc. Ing. Josefa 
Zieleniece, CSc., doc. Krešimira Žigiće, Ph.D. členem Vědecké rady CERGE.“ 
 
 
 
Výsledky tajného hlasování o delegaci zástupce do SK RVŠ: 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 platných. 
Pro Mgr. Miroslava Makajeva bylo odevzdáno 37 hlasů ano, 7 ne. 
Pro Viléma Anzenbachera bylo odevzdáno 17 hlasů ano, 13 ne. 
 
Usnesení 
„AS UK deleguje Mgr. Miroslava Makajeva jako zástupce do Studentské komory Rady vysokých 
škol.“ 
 
 
 
Výsledek tajného hlasování o nominaci zástupce studentů do kolegia rektora 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků,  
odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 hlasovacích lístků bylo platných. 
Pro Bc. Annnu Matys (FF) bylo odevzdáno 30 hlasů ano, 7 ne, 
Pro MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) bylo odevzdáno 29 hlasů ano, 10 ne. 
 
 Usnesení: 
„AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k nominaci Bc. Anny Matys a MUDr. Josefa Fontany jako 
zástupce studentů v kolegiu rektora.“ 
 
 
 
Výsledek tajného hlasování o nominaci zástupce do Komise rektora věnované otázce IT 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků,  
Odevzdáno bylo hlasovacích lístků, z toho  hlasovacích lístků bylo platných. 
Pro Mikuláše Ferjenčíka bylo odevzdáno 46 hlasů ano, 5 ne, 
pro Adama Kalinu bylo odevzdáno 50 hlasů ano, 2 ne, 
pro Bc. Petra Korcsoka bylo odevzdáno 51 hlasů ano, 2 ne. 
 
 
 Usnesení: 
„AS UK nominoval Mikuláše Ferjenčíka (PřF), Adama Kalinu (2. LF) a Bc. Petra Korcsoka (MFF) jako 
zástupce do Komise rektora věnované otázce IT.“ 
 
 
 
Výsledek tajného hlasování o nominaci zástupce do Komise rektora pro dislokace a 
investice 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků,  
Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 hlasovacích lístků bylo platných. 
Pro PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. bylo odevzdáno 51 hlasů ano, 3 ne. 

 
 Usnesení: 
„AS UK nominoval PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. jako zástupce do Komise rektora pro dislokace a 
investice.“ 
 
 
 
Výsledek tajného hlasování o nominaci pozorovatele do Komise pro humanitní obory 
v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK 
Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků,  
odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 hlasovacích lístků bylo platných. 
Pro doc. Petra Slámu, Th.D. bylo odevzdáno 54 hlasů ano, 0 ne. 
 
 Usnesení: 
„AS UK nominoval Doc. Petra Slámu, Th.D. jako pozorovatele do Komise pro humanitní obory 
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v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK.“ 
 
 
 
Po vyhlášení výsledků tajného hlasování se plénum AS vrátilo k projednání bodu 3 programu, 
delegace náhradníka zástupce SK RVŠ. 
 
 

3. Delegace náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ 
 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, informoval o rezignaci Mgr. Miroslava 
Makajeva na místo náhradníka ve Studentské komoře Rady vysokých škol.  
 
Předsednictvo AS na svém zasedání dne 21. 3. 2014 navrhlo na náhradníka zástupce ve 
Studentské komoře Rady vysokých škol Mgr. Miroslava Makajeva a Viléma Anzenbachera. 
 
Vzhledem ke kandidátům, které předsednictvo AS UK navrhlo na funkci zástupce do Studentské 
komory RVŠ a jeho náhradníka bylo projednávání tohoto bodu odloženo až na dobu, kdy budou 
známy výsledky volby zástupce do SK RVŠ. 
 
 
Za účelem rychlejšího sečtení hlasů byla ustanovena nová volební komise:  
Navrženi byli Mgr. Samuel Zajíček (FF), Bc. Martin Holý (HTF) a Bc. Petr Korcsok (MFF). 
 
Hlasování 
Pro 36, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 
Předsedou volební komise byl zvolen Bc. Martin Holý. 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) požádal, aby předsednictvo AS UK zvážilo své usnesení týkající se 
delegace a na pozici náhradníka zástupce do SK RVŠ delegovalo i kolegyni Bc. Říhovou (HTF), které 
byla vyjádřena podpora v rámci e-mailové konference členů AS UK. Je důvod proč ji nenominovat. 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) podpořil stanovisko Mgr. Cyrila Broma, Ph.D (MFF). 
Bc. Anna Matys (FF) podpořila stanovisko Mgr. Cyrila Broma, Ph.D (MFF). 
Dotazy zodpověděl za předsednictvo JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Bc. Martin Holý (HTF) a 
MUDr. Josef Fontana (3.LF). Jde o rozhodnutí a pravomoc předsednictva nominovat kandidáty na 
tuto pozici. Pokud nominovaný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, kandidát nebude 
zvolen, a bude se konat nová volba v červnu. 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) nechápe proč, ve volbě je dobré mít více kandidátů a nevidí důvod, 
proč by nemělo být navrženo více kandidátů, zvláště když tento kandidát prošel e-mailovou 
konferencí ASUK. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) prohlásil, že by, vzhledem k blížícímu se konci funkčního období RVŠ 
(pozn. 31. prosinec 2014) a termínu dalšího zasedání pléna AS, bylo vhodné zvolit náhradníka na 
tomto zasedání. 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) vyjádřil podporu návrhu předsednictva AS UK v této 
záležitosti. 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se vyjádřil, že nechápe postoj předsednictva, proč se brání navrhnout 
dalšího kandidáta. 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) konstatoval, že takový postup je plně v souladu s Volebním a 
jednacím řádem AS UK. 
 
Předseda komise seznámil členy senátu s procedurou tajného hlasování. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
Poté, co odhlasovali všichni členové senátu, předseda komise hlasování ukončil a vyhlásil 
přestávku. 
Po přestávce předseda komise seznámil plénum AS s výsledky hlasování o bodu 6. 
 
 
Výsledky tajného hlasování: 
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Vydáno bylo 39 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 39 hlasovacích lístků, z toho 39 platných. 
Pro Viléma Anzenbachera bylo odevzdáno 27 hlasů ano, 7 ne. 
 
Usnesení 
„AS UK deleguje Viléma Anzenbachera jako náhradníka zástupce do Studentské komory Rady 
vysokých škol.“ 
 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, připomněl termín příštího zasedání, které se bude 
konat 6. června 2014, a zasedání ukončil v 15:50 hod. 

 
 
 
 

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

 
Zapsala:  
Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK 
 
Záznam ze zasedání senátu je uložen na sekretariátu AS UK. 
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Univerzita Karlova v Praze 
 

Akademický senát 
 
 

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 21. března 2014 
 

 

1. AS UK schválil program zasedání. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 7. února 2014. 
3. Akademický senát schválil návrh na odvolání řádných členů stávající Vědecké rady Univerzity 

Karlovy v Praze. 
4. AS UK schválil návrh, aby čestnými členy Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenováni prof. 

Pavel Ambros, Th.D., prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. 
MUDr. Jan Betka, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc., Doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., prof. Ing. Václav 
Bunc, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. MUDr. 
RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., 
Doc. PhDr. Jiří Fajt, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. 
JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. 
Ing. Pavel Hobza, DrSc., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., 
Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, 
DrSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. ThDr. Jan B. Lášek, 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. 
Ing. Oto Mestek, CSc., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. 
PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, 
DrSc., dr.h.c. mult., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., prof. Ivana Noble, Ph.D., Doc. PhDr. Bedřich 
Nosek, CSc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. Mgr. Miroslav 
Petříček, Dr., prof. ThDr. Martin Prudký, prof. PhDr. Lenka Rovná, Csc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., 
prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., 
Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., JUDr. Milada Tomková, prof. 
MUDr. Vladislav Třeška, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Vlček, 
DrSc., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c., prof. MUDr. Josef 
Vymazal, DrSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, prof. 
MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,  
a schválil jmenování prof. PhDr.Marie Dohalské, DrSc., prof. ThDr. Jána Liguše, Th.D., prof. JUDr. 
Karla Malého, DrSc., dr.h.c., prof. PhDr. Radima Palouše, Dr.h.c.mult., prof. ThDr. Ing. Jakuba S. 
Trojana, prof. Ing. Ivana Wilhelma, Csc. čestnými členy Vědecké rady UK. 

5. AS UK schválil návrh na odvolání stávajících členů Vědecké rady CERGE. 
6. AS UK schválil jmenování Doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc., prof. Randalla K. Filera, Ph.D., prof. 

Jana Kmenta, Ph.D., Mgr. Marka Kapičky, Ph.D., prof. Ing. Evžena Kočendy, Ph.D., prof. Gérarda 
Rolanda, Ph.D., prof. Avnera Shaked, Ph.D., prof. Jana Švejnara, Ph.D., doc. Ing. Josefa 
Zieleniece, CSc., doc. Krešimira Žigiće, Ph.D. členy Vědecké rady CERGE. 

7. AS UK deleguje Mgr. Miroslava Makajeva jako zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol. 
8. AS UK deleguje Viléma Anzenbachera jako náhradníka zástupce do Studentské komory Rady 

vysokých škol. 
9. AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k nominaci Bc. Anny Matys a MUDr. Josefa Fontany jako 

zástupce studentů v kolegiu rektora. 
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10. AS UK nominoval Mikuláše Ferjenčíka, Adama Kalinu a Bc. Petra Korcsoka jako zástupce do Komise 
rektora věnované otázce IT. 

11. AS UK nominoval PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. jako zástupce do Komise rektora pro dislokace a 
investice. 

12. AS UK nominoval Doc. Petra Slámu, Th.D. jako pozorovatele do Komise pro humanitní obory 
v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK. 

13. AS UK vzal na vědomí informace J.M. pana rektora. 
14. AS UK schválil Změnu Vnitřního mzdového předpisu. 
15. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2014. 
16. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2014. 
17. AS UK schválil:  

- Změnu Jednacího řád Vědecké rady FTVS (č.j.68/2014) 
- Změnu Pravidel pro organizaci studia na MFF (č.j.25/2014). 

18. Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené 
mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra 
LF UK v Plzni, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání díla do 31. 
5. 2014, a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu 
podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 
dodatku. 

19. Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené 
mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra 
LF UK v Plzni, jehož předmětem je změna celkové ceny za dílo z 213 404 860 Kč bez DPH na 
213 712 738 Kč bez DPH a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, k uzavření dodatku. 

20. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí AS UK. 
21. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ. 
22. AS UK se připojuje ke stanovisku Předsednictva České konference rektorů k situaci kolem GAČR ze 

dne 20. 3. 2014 a vyjadřuje znepokojení nad podezřelým jednáním Předsednictva GA ČR. AS UK 
vyzývá Předsednictvo GA ČR k vyvození osobní zodpovědnosti. 

23. AS UK se připojuje k Prohlášení Akademické rady AV ČR a Univerzity Karlovy k pravidlům 
vyhlášených veřejných soutěží GA ČR ze dne 11. 3. 2014. 

24. AS UK upozorňuje na okolnosti prodeje domu Smetanovo nábřeží 334/4, který v dubnu 2013 
poškodil výbuch plynu. Univerzita Karlova prokazatelně garantovala mj. dopisem č.j. 39/2014-410-
PRIV/6 ministru dopravy Ing. Antonínu Prachařovi (ANO), že dům koupí spolu s Akademií 
múzických umění za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem (dále odhadní cena), opraví jej 
a bude využívat pro výukové a výzkumné účely. Správce nemovitosti, státní podnik Řízení letového 
provozu České republiky (ŘLP), se přes možnosti jiných řešení rozhodl ji prodat v dražbě, které se 
UK kvůli zákonným omezením nemůže účastnit. Dům tak získává neznámý soukromý investor 
prakticky za tutéž cenu, kterou nabízela UK. Uvedenou situaci AS UK vnímá tak, že stát 
prostřednictvím ŘLP dokázal najít cestu, jak státní majetek neprodat veřejné instituci, která o něj 
měla zájem, ale za tutéž cenu jej poslat do soukromých rukou. AS UK tímto vyzývá ŘLP, aby 
odtajnilo kupce a ujistilo, že s budovou bude naloženo v souladu s veřejným zájmem – především, 
že kupní smlouva zajistí, aby budova nebyla stržena. AS UK dále připomíná, že UK a AMU byly a 
zůstávají zárukou nekomerčního využití objektu a významnou obranou proti majetkové spekulaci, 
která může lokalitu dlouhodobě znehodnotit. 

25. AS UK pověřuje MUDr. Josefa Fontanu (3.LF) a Mgr. Samuela Zajíčka (FF), aby vytvořili pracovní 
skupinu, která provede návrh změny vnitřní komunikace AS UK a jeho prezentace navenek. 

 
 

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

 
 
Za správnost:  
Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK 


