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Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. června 2014 
 

1. AS UK schválil program zasedání v upraveném znění. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 21. března 2014. 
3. AS UK vzal na vědomí informaci o činnosti předsednictva AS UK mezi zasedáními 21. března 2014  

a 6. června 2014 a potvrzuje jeho postup. 
4. AS UK bere na vědomí informaci o hodnocení bilančních zpráv Programů rozvoje vědních oblastí na UK. 
5. AS UK bere na vědomí předložený návrh věcného záměru Statutu Mezinárodní rady UK. 
6. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora. 
7. AS UK schválil dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 82a)/2014). 
8. AS UK schválil dílčí změnu Grantového řádu UK (č.j. 82b)/2014) ve znění, v jakém byla podána 

 předkladatelem. 
9. AS UK schválil dílčí změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (č.j. 82c)/2014) s výhradou 

legislativně technických oprav. 
10. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK (č.j. 84/2014). 
11. AS UK schválil změnu Statutu PF UK (č.j. 92/2014). 
12. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (č.j. 93a)/2014). 
13. AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 93b)/2014). 
14. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 95/2014). 
15. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 96/2014). 
16. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 104/2014). 
17. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (č.j. 138/2014) s výhradou legislativně 

technických oprav, jejichž znění sdělí orgánům fakulty na požádání pověřený člen legislativní komise. 
18. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na ETF UK (č.j. 139b)/2014). 
19. AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 142/2014). 
20. AS UK schválil Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 111/2014). 
21. AS UK schválil Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 112/2014). 
22. AS UK schválil Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 113/2014). 
23. AS UK schválil Organizační řád Ústavu dějin UK a archivu UK (č.j. 114/2014). 
24. AS UK schválil Organizační řád CERGE (č.j. 115/2014) s výhradou legislativně technických oprav. 
25. AS UK zmocňuje předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin AR 2013/2014, respektive do 

příštího zasedání AS UK, v neodkladných záležitostech jménem AS UK. 
26. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 30 769 

tis. Kč na kofinancování nezpůsobilých investičních výdajů projektu Biocev. 
27. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi UK v 

Praze jako objednatelem a společností Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako 
zhotoviteli na výstavbu „Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové“ a doporučuje návrh 
dodatku 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 dodatku. 

28. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 4 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 a 
doporučuje návrh dodatku 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 dodatku. 

29. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání podzemního 
komunikačního vedení v části pozemku parc. č. 170/1 k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové ve prospěch 
ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26470411, a doporučuje návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného 
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

30. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. Č. 11645/3 a 
parc. č. 12102/99 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň, samostatné 
příspěvkové organizace, ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze, a doporučuje návrh kupní smlouvy o 
zřízení věcného břemene 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. 
 



31. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soupravy v části pozemku parc. Č. 99/8, k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 2472903, a 
doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k 
vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, v platném znění. 

32. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na převod id. spoluvlastnického podílu 
26553/100000 na pozemku parc. č. 278/4, jehož součástí je budova č.p. 407, a pozemku parc. č. 
278/5, to vše zapsáno na LV č. 322 pro katastrální území nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, Českého vysokého učení technického v Praze 
se sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, IČ: 68407700 za kupní cenu 80 000 000 Kč a doporučuje předložit 
jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření kupní smlouvy. 

33. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení id. 4/5 spoluvlastnického podílu na 
pozemku parc. č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to vše v obci 
Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní 
město Praha, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 1314, od Českobratrské církve 
evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1- Nové Město, IČ: 00445223, za kupní cenu 90 000 
000 Kč a v jejím rámci zřízení předkupního práva s účinky věcného práva ve prospěch Českobratrské 
církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1- Nové Město, IČ: 00445223, k pozemku 
parc.č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to vše v obci Praha, k.ú. 
Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení písemného souhlasu 
k uzavření kupní smlouvy a ke zřízení předkupního práva. 

34. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvy na převod pozemku parc. č. 4000/7, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, k.ú. Vinohrady, obec Praha, odděleného geometrickým 
plánem č. 185/2013 ze dne 30. července 2013 zpracovaným Ing. Miladou Jelínkovou, 3G Praha s.r.o. a 
odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha pod č. 2905/2013, 
za kupní cenu ve výši 9 800 000 Kč 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. 

35. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi 
Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v Praze jako objednavateli a společnostmi Zlínstav 
a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR 
a UK ve Vestci - BIOCEV“ a doporučuje návrh dodatku 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 dodatku. 

36. AS UK projednal záměr uzavřít Smlouvu o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v 
Praze jako objednavateli a společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. jako zhotovitelem na základě 
výsledku zadávacího řízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba 
serveroven“ a doporučuje návrh Smlouvy o dílo 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 o dílo, za podmínky, že lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele uplyne 
marně. 

37. AS UK projednal uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10 Hostivaři 
uzavřené s Galerií hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 
00064416 a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko. 

38. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2013. 
39. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2013. 
40. AS UK vyjadřuje poděkování kvestorovi Ing. Josefu Kubíčkovi za jeho dlouholeté působení na UK. 
41. AS UK vyjadřuje souhlas se jmenováním Ing. Miroslavy Oliveriusové kvestorkou UK. 
42. AS UK schvaluje návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK. 
43. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
44. AS UK vzal na vědomí informace o stavu přípravy novely vysokoškolského zákona. 
45. AS UK v souvislosti s přípravou novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách konstatuje, že  

I. vítá shodu představitelů MŠMT a představitelů vysokoškolských reprezentací na většině klíčových 
změn zákona;  

 II. zásadně nesouhlasí s posilováním kompetencí správních rad veřejných vysokých škol. 
46. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ. 
47. AS UK vzal na vědomí informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK. 

 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK v Praze 

 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK 


