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Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 
 
KTF 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Bc. Klára Nechvílová 
David Vopřada, Dr. 

ETF 

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 
Doc. Petr Sláma, Th.D. 

HTF 

ThDr. Jaroslav Hrdlička  
Mgr. Martin Holý 
Mgr. Ladislava Říhová 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 

 

PF 

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

 

1. LF  

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
František Vaňásek 
Petra Kňažeková 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 

 

2. LF 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 
 

 

3. LF 

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

 

LF P 

Prof. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.  
Ing. et Ing. Jiří Polívka  
 

 

LF HK 

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

 

FarmF 

Prof. PharmDr. Martin Doležal, 
Ph.D. 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 
Mgr. Jiří Mikušek 
Veronika Skalická 

 

FF 

Mgr. Samuel Zajíček 
Bc. Anna Matys 

Ing. Zdeněk Bureš 

PřF 

Mgr. Roman Šolc  
Mgr. David Hurný 



 
 

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 
Bc. Tomáš Bederka 
 

 

FSV 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Jan Málek 

Bc. Jáchym Srb 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D 

FTVS 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.  
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
 
 

FHS 

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 
Bc. Karel Chlouba  
 
 

Součásti 

Mgr. Zdeněk Pressl 
Mgr. Daniel Toropila, Ph.D. 

 
Omluvení členové AS UK 
 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) 
MUDr. Adam Kalina (2. LF) 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) 
Ing. Zdeněk Bureš (LF HK) 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. (FF) 
Mgr. Vojtěch Tomášek (FHS) 
David Vopřada, Dr. (KTF) 
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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 
MUDr. Milan Prášil, MBA (CPPT), kancléř UK (RUK) 
MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora 
MUDr. Petr Sucharda, CSc., předseda Hlavní volební komise AS UK 
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel projektu BIOCEV 
JUDr. Markéta Nováková, manažerka veřejných zakázek projektu BIOCEV 
Mgr. Václav Hájek (RUK) 
ThLic. Petr Šimůnek (RUK) 
RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT) 
RNDr. Helena Kvačková (RUK) 
Vladimír Šigut (RUK) 
RNDr. Věra Šťastná (RUK) 
Mgr. Jiří Chvátal (RUK) 
PhDr. Mgr. et Mgr. Karel Hanuš (RUK) 
Bronislav Poul (FF) 
Mgr. David Pavlorek (FF) 
Jakub Horký (PF) 
JUDr. Michael Kučera (HTF) 
Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK 
Mgr. Bc. Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK 
Daniel Steindler (PF) 
Karel Hanuš (RUK) 
Mgr. Jan Martínek (KTF) 
Bc. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ 
PhDr. David Emler, Ph.D. (FSV) 
 

Zápis ze zasedání dne 11. prosince2015 



 
1) Zahájení 

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

2) Určení skrutátorů 

Skrutátory byli určeni: Mgr. Jiří Mikušek (FarmF), Mgr. Daniel Toropila, Ph.D. (RUK), Doc. Ing. František Zahálka, 
Ph.D. (FTVS). 

Ustanovení komise pro tajné hlasování 
Navrženi byli:Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.(PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS). 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 2 
 
Předsedou volební komise byl zvolen doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF). 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
Program zasedání AS UK 
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 1. prosince 2015 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  
 

1) Zahájení 
2) Určení skrutátorů 
3) Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními 

4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 23. října 2015 
5) Vystoupení J. M. pana rektora 
6) Jmenování do Vědecké rady UK  
7) Výklad vnitřních předpisů UK 
8) Vnitřní předpisy fakult 

9) Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016 
10) Návrh na využití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování projektů OP VaVpI (půjčka pro 

Matematicko-fyzikální fakultu UK) 

11) Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK 

12) Vyjádření k návrhu Opatření rektora ve věci změny jednacího řádu Etické komise UK 

13) Právní jednání 
14) Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 

15) Zprávy z pracovních komisí AS UK 
16) Informace z RVŠ 
17) Různé 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, navrhl, aby tajná hlasování k bodům 6 a 11 byla sloučena proběhla po 
rozpravě k bodu 11. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

3) Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se zněním Zprávy o činnosti předsednictva AS 
UK v době mezi zasedáními 23. října 2015 a 11. prosince 2015, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi zasedáními 23. října 2015 a 11. prosince 2015.” 
 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 23. října 2015 



Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu ze 
zasedání AS UK 23. října 2015. Připomínky uplatnil Mgr. Peter Korcsok (MFF). Návrh zápisu byl modifikován 
zapracováním vznesených připomínek. 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 23. října 2015." 

Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

5)  Vystoupení J. M. pana rektora 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), informoval 
členy AS UK o žalobě na prezidenta České republiky podané 20.11.2015. Následně informoval o setkání Mezinárodní 
rady UK, která se konala 16.-17.11.2015. K událostem na Albertově 17. 11. 2015, které označil za ostudné, 
zdůraznil, že budou učiněny veškeré možné kroky, aby se tato situace již neopakovala. V další části svého projevu 
seznámil členy AS UK s novými informacemi v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona, zákona o vědě, jakož i 
o setkání krizového štábu za účelem dialogu o financování vysokých škol. A spravil AS UK o přípravách financování 
jednotlivých operačních programů. Dále obeznámil členy AS UK s prezentací UK v rámci dne vědy a navázání 
spolupráce s institucemi v Koreji, Číně, Nizozemí a Belgii. Dále zmínil setkání Alumni, uspořádání dne vědy na UK, 
udělování ceny pro nejlepšího vyučujícího, dále promluvil o řízení stupně kvality a studijním programu joint degree. 
Následně ve svém projevu přednesl studijní problematiku v souvislosti s internetovým překlopením doktorandů a 

jejich dořešením do konce roku. Dále uvedl možnost centrálního e-shopu Univerzity Karlovy. Následně zmínil 
náležitosti ke způsobu financování vědy v následujících letech, které bude blíže projednáno na jednom z 
následujících zasedání AS UK. Závěrem přiblížil chystaný univerzitní koncert 17.12.2015 a univerzitní ples 
15.1.2016. 

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK  
 
 

Mgr. Samuel Zajíček (FF) vznesl dotaz, zda na jednu univerzitu připadá z Operačního programu: Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) 250 mil. na 7 let. 
J.M. pan rektor ho ujistil, že se jedná o dobu 7 let, kdy finance půjdou na vzdělávací program, chápaný jako tzv. 
tykadélka, na která budou navazovat další programy z hlediska dalších možných investic. 
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, podotkl, že tyto tzv. tykadélka budou součástí většího programu. 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se zeptal, kolik je financí dohromady. 
J.M. pan rektor sdělil, že na Prahu připadá 13-16 miliard korun. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, zda v souvislosti se zákonem o vědě může dojít k nějakému ohrožení 
programů. 
J.M. pan rektor zdělil, že s drobnou modifikací nebude UK tolik ohroženo jako bez veřejné podpory. 
 
PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) apeloval formou usnesení z Akademického senátu PedF UK, aby vedení univerzity 
prověřilo a využilo veškeré možné kroky pro to, aby se již neopakovala událost 17.listopadu na Albertově. 
J.M. pan rektor sdělil, že některé kroky již byly učiněny a i nadále se hledají další možná řešení v konsensu s 
magistrátem Hlavního města Prahy a budou podniknuty veškeré možné kroky k předejití této události včetně 
možnosti záboru. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se dotázal v souvislosti s událostí na FSV, zda by se univerzita mohla vyjádřit k tomu, zda 
u publikací UK upřednostňuje jejich kvalitu nebo možný finanční příspěvek za ně. 
J.M. pan rektor sdělil, že bezesporu kvalita vítězí. 
 
Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (FHS) dále dodal, že i Akademický senát FHS se zabýval událostí na Albertově, především v 

souvislosti s mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem, po kterém požadují omluvu, a dotázal se, zda se AS UK má zájem 
připojit. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil, že po dohodě s předsednictvem AS UK nepovažuje za vhodné se 
připojit po tak dlouhé době. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na vytvoření seznamu prioritní oblastní vědy a anglický překlad. 
J.M. pan rektor sdělil, že seznam již byl vytvořen i přeložen a že vypracovaná verze v angličtině byla dostupná už 
koncem října. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 



 
Hlasování  
Schváleno tichým souhlasem 
 

6) Jmenování do Vědecké rady UK 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin,Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J. M. panu rektorovi, který představil 
navrhovaného člena do Vědecké rady UK prof. Dr. Josefa Dolistu, Th.D., Ph.D. 
 

Tajné hlasování proběhne společně s hlasováním k bodu 11 po rozpravě k němu. 

7) Výklad Vnitřních předpisů UK 

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, seznámil členy senátu s předloženými 
návrhy na změnu vnitřních předpisů UK a se stanoviskem legislativní komise AS UK k jednotlivým návrhům. 
 

a) Rigorózní řád 
 
K čl. 4 odst. 2 Rigorózního řádu UK: 

Legislativní komise AS UK doporučuje senátu přijmout tento výklad: 

„Předmět ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky, může být charakterizován i jako k více „předmětů“ 

coby tematických okruhů nebo ústních částí státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky skládané na 

příslušné fakultě, pokud obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu nebo oboru. Ústní zkouška, která 

je částí státní rigorózní zkoušky, je vždy hodnocena pouze jako celek.“ 

Legislativní komise doporučila tento výklad poměrem hlasů 9–0-0. 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK schválil výklad k Rigoróznímu řádu ve znění: „Předmět ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky, 
může být charakterizován i jako více „předmětů“ coby tematických okruhů nebo ústních částí státní závěrečné 
zkoušky nebo státní doktorské zkoušky skládané na příslušné fakultě, pokud obsahově odpovídá absolvovanému 
studijnímu programu nebo oboru. Ústní zkouška, která je částí státní rigorózní zkoušky, je vždy hodnocena pouze 
jako celek.“. 
 
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 4 
Schváleno 
 
 

b) Stipendijní řád 

K čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK: 

Legislativní komise AS UK dospěla k následujícímu závěru a předkládá senátu ke zvážení přijmout jej jako výklad: 

„Ustanovení čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu UK nemůže být právním základem pro odnětí doktorandského stipendia 

studentovi, který podle závěru pravidelného hodnocení nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.  Po 

schválení hodnocení oborovou radou vydá děkan příslušné fakulty bezodkladně rozhodnutí podle § 68 odst. 3 písm. 

g) zákona o vysokých školách. Je namístě zvážit, zda četnost a závažnost komplikací řízení ve věci ukončení studia, 

způsobených zejména problémy s doručováním,  vyžaduje přijetí obecného řešení v podobě doplnění cit. vnitřního 

předpisu.“ 

Legislativní komise AS UK přijala toto stanovisko poměrem hlasů 9–0-0. 

Žádost byla stažena navrhovatelem. 

 
8)  Vnitřní předpisy fakult 

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s předloženým 
návrhem na změnu vnitřního předpisu fakulty a k němu se stanoviskem legislativní komise AS UK. 



 
MFF - Řád CŽV (čj. 330/2015) 
Legislativní komise vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko ve znění doporučení legislativní komise poměrem hlasů 
9 – 0 – 1. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil změnu Statutu MFF (čj. 330/2015).“ 
 
Hlasování 
Pro 41, proti 1, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

9) Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi. 
 
Návrh včetně modifikace uvedené tučně: 
 
1. Pokud by některá fakulta administrativními, technickými nebo jinými způsoby v rozporu se Studijním 
a zkušebním řádem Univerzity Karlovy  

a) omezila možnosti studentů, kteří jsou na ní zapsáni, zapisovat si předměty vyučované na 
ostatních fakultách UK nebo  

b) omezila možnosti ostatních studentů zapisovat si předměty vyučované na této fakultě,  
může rektor rozhodnout, po projednání v Akademickém senátu UK, že této fakultě bude příspěvek na 
vzdělávací činnost snížen, a to až o 3 mil. Kč.  
2. Takto vzniklé prostředky budou využity způsobem stanoveným v Rozpisu státních neinvestičních dotací a 
příspěvků na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016 nebo v dodatku k tomuto 
Rozpisu anebo v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2017.  
 
 
Žádost byla stažena navrhovatelem. 
 

10) Návrh na využití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování projektů OP VaVpI (půjčka 
pro Matematicko-fyzikální fakultu UK) 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 
 
MUDr. Milan Prášil MBA, kancléř UK, informoval členy AS UK o návrhu. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil poskytnutí půjčky MFF UK ve výši 80 mil. Kč z mimořádného příspěvku na předfinancování projektů 
OP VaVpI.” 
 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 
 

11) Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a seznámil členy AS UK s navrhovanými kandidáty na pozici 
delegátů do Rady KaM. Nominováni byli: Mgr. Jan Kukla (PřF), Bc. Michal Zima (PřF) a PhDr. David Emler, Ph.D. 
(FSV), kterému bylo předáno slovo, a následně se krátce představil. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, připomněl členům AS UK jednotlivá hlasování a předal slovo doc. JUDr. 
PhDr. Janu Wintrovi, Ph.D. (PF), předsedovi komise pro tajné hlasování. 
 
Předseda komise pro tajné hlasování doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) seznámil členy AS s 
procedurou tajného hlasování k bodům 6 a 11. 
 



Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.  
 

 
12) Vyjádření k návrhu Opatření rektora ve věci změny Jednacího řádu Etické komise UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo předkladateli. 

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, informoval členy AS UK o podstatě návrhu Opatření rektora. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na změnu Jednacího řádu Etické komise UK změnou Opatření rektora č. 27/2013 a k 
navržené změně nemá připomínky.“ 
 
Hlasování 
Pro 38, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

13) Právní jednání 

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

a) Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě 
Č. UZSVM/H/16099/2015- MaRp 6610/01, Rp 245306, Rp 89963/13 pro centrum MEPHARED  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v umístění, provozování a udržování stavby optického kabelového vedení (neveřejná datová síť) v rámci 
akce „Optická trasa mezi objekty Výukového a Výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203)“ mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako 
oprávněným na straně druhé 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 
smlouvy.“ 

Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

b) Smlouva o zřízení služebnosti č.1332/2015 pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty 
Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v 
Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského1203)“ pro centrum MEPHARED  

 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v oprávnění zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat optické kabelové vedení v rámci realizace stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a 
výzkumného centra (před FNHK) aobjektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel 
CESNET (Heyrovského 1203)“ mezi Statutárním městem Hradec Králové jako oprávněným na straně jedné a 
Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na straně druhé 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 smlouvy.“ 

 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 



 

c) Smlouva o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN–výstavba trafostanice – 

uzavíraná v rámci akce s názvem „UK-2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. Areálu 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy (trafostanice) 

v rámci stavební akce s názvem: „UK-2.LF Dostavba areálu Plzeňská3. Etapa“, k tíži pozemků parc. č. 405/23, 
jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., a parc. č. 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. neboč.e., k.ú. 
Motol, obec Praha a záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN s obchodní 
společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje 
návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

d) Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS KRYSTAL 

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

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (PřF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to 
apartmánu č. 611 a dvojlůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně užívání příslušné části chodby v 6. Patře domu 
čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 000229885 a doporučuje návrh 
smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva 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, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

e) Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 4110, k.ú. Libeň, obec Praha 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít s Ing. Pavlem Králem a Annou Královou, bytem Ametystová 835/41, Praha 5, 
Radotín, PSČ : 153 00, jako prodávajícími, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. 
Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 1 183 680,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení 
předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění, k uzavření smlouvy.“ 
 

Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

f) Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 



„AS UK projednal záměr uzavřít s Městskou částí Praha 8, IČO: 00063797, se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 
jako prodávajícímu, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň jako prodávajícími, 
kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 135 
120,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 

písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

g) Kupní smlouva na převod pozemků UK v Hostivaři, areálu Vltava 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o porobnostech smlouvy. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Plukovníka Mráze 991, IČO: 27421376, se 
sídlem Plukovníka Mráze 991/15, 102 00 Praha 10 jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví.: 

- Pozemku parc. č. 2416/32, k.ú. Hostivař, obec Praha 
- Pozemku parc. č. 2416/111, k.ú. Hostivař, obec Praha 

Za celkovou kupní cenu ve výši 104 400,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího 
písemného souhlasu podle § 15 ods. 1 písm. A) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 
k uzavření kupní smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

h) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/180, 725/52 a 728 v k.ú. Nový 
Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému 
právnímu jednání vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku 
parc.č. 725/180, pozemku parc.č. 725/52 a pozemku parc.č. 728, kú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a 
v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav 
součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UKk udělení předchozího písemného 
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 
smlouvy.“ 
 
 
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Seznámení s výsledky tajného hlasování k bodům 6 a 11. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo doc. JUDr. PhDr. Janu Wintrovi, Ph.D. (PF)., předsedovi 
komise pro tajné hlasování, aby členy AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování. 

 
Výsledky tajného hlasování o jmenování členů Vědecké rady UK: 
Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 
Prokandidáta prof. Dr. Josefa Dolistu, Th.D., Ph.D. bylo odevzdáno 41 kladných hlasů. 
 
Výsledky tajného hlasování jmenování do Rady Kolejí a menz 
Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 
Pro kandidáta Mgr. Jan Kuklu (PřF) bylo odevzdáno 44 kladných hlasů. 



 
 

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

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

RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, informoval členy AS UK o obsahu Návrhu struktury 
programů na podporu vědy na UK od roku 2017. 

Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím písemného sdělení předsedy Mgr. Martina 
Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK a doporučila k 
předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal předložený návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 jako základ pro další 
rozpracování.“ 
 
Hlasování 
Schváleno tichým souhlasem  
 

15)  Zprávy z pracovních komisí AS UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 
činnosti komisí. 
 
Mgr. David Hurný (PřF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že mezi zasedáními AS UK se komise sešla jednou 
a probrala vymáhání poplatků spojených se studiem, prostupnost studia a harmonogram akademického roku a dále 
se zabývala úspěšností a neúspěšností studia na UK dle dat MŠMT. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že mezizasedáními AS UK se komise 

sešla jednou a obsah zasedání byl již probrán v předchozích bodech. 

Mgr. Peter Korcsok (MFF), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že mezi zasedáními AS UK se komise sešla 
jednou a zabývala se zapojením studentů do studentské asistence, volbou nových delegátů do Rady KaM, 
informacemi z Rady KaM a žádostmi o jednorázovou finanční podporu. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, 
sdělil, že mezi zasedáními AS UK se komise sešla jednou a na svém programu měla dodatek k Principům 
rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016, návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 
a jednotlivá právní jednání. 
 
Ediční a Petiční komise v době mezi zasedáními AS UK nezasedla. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 

16)  Informace z Rady vysokých škol  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK 
v RVŠ a Bc. Michalu Zimovi, delegátovi ve SK RVŠ. 
 
Prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval o vyjednávání s ministryní, které proběhlo v 
souvislosti s otázkami financování, o jejím vstřícném přístupu a příslibu řešení a spolupráce. Závěrem prezentoval 
připomínkování a aktuality k vysokoškolskému zákonu.  
 
Bc. Michal Zima, univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o setkání zástupců akademických senátů v 
Brně, dále pak o Týdnu studenstva a s tím souvisejícími událostmi k 17. listopadu. Následně zmínil udílení cen Jana 
Opletala, kde na přípravách participovala Právnická fakulta. 

 

 
Pro kandidáta Bc. Michala Zimu (PřF) bylo odevzdáno 36 kladných hlasů. 
 
Pro kandidáta PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 41 kladných hlasů. 
 



 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 
17) Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS, jestli mají nějaké téma do bodu „Různé“. 
Následně informoval o potřebě nominovat nové členy do Hlavní volební komise do 22. ledna 2016 a vyzval členy AS 
UK k zaslání návrhů. Dále uvedl, že v souvislosti s Návrhem struktury programů na podporu vědy na UK od roku 
2017 bude uskutečněn 4.1.2016 Kulatý stůl prorektora Konvalinky a zástupců AS, kde po předcházejícím online 
připomínkování proběhne debata. 
 
 
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 22. ledna 2015 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil 
ve 13:20. 
 

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

 
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 
 


