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Zápis ze 45.  zasedání Správní rady Univerzity Karlovy, 

 konaného dne 14.5. 2018 
 

 

Přítomni:  

 

Členové Správní rady UK:  
 

JUDr. Jan Brož 

     J.E. kardinál Dominik Duka 

  JUDr. Martin Foukal 

Mgr. Petr Gazdík       

  prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 

Ing. Jan Kasal  

Ing. Jiří Kříž 

Ing. Jiří Michal 

RNDr. Hana Ripková, Ph.D. 

  

Omluveni:  
 

Ing. Jan Fischer, CSc. 

  JUDr. Petr Hanzlík  

doc. Ing. Jiří Volf, CSc. 

Ing. Jan Volný  

PhDr.Lubomír Zaorálek  

JUDr. Pavel Zářecký 

  

Za Univerzitu Karlovu:  
     prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK 

  Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 

JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK 

   

 Program:  

1) Zahájení; 

2) Vyhodnocení  institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 2017;    

3) Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy;    

4) Návrh založení dceřiné společnosti UK; 

5) Kupní smlouva o převodu pozemku u koleje v ul. Na Větrníku; 

6) Kupní smlouva na nákup audiovizuální techniky do poslucháren MFF UK; 

7) Kupní smlouva o koupi transmisního elektronového mikroskopu pro potřeby       

Přírodovědecké fakulty;  

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2; 

9) Připojení k distribuční soustavě elektrické energie pro budovu Kampusu Albertov – 

Biocentrum; 

10) Připojení k distribuční soustavě elektrické energie pro budovu Kampusu Albertov - 

Globcentrum; 



 2 

11) Smlouva o zřízení věcného břemene umístění kolektoru k tíži budovy ve vlastnictví SVJ domu 

č.p. 1338 v Praze – Hostivaři; 

12) Smlouva o zřízení služebnosti práva stezky k tíži pozemku parc. č. 2416/33, k.ú. Hostivař, obec 

Praha, ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze – Hostivaři; 

13) Rozšíření sítě UPC v oblasti José Martího; 

14) Změna financování nákupu pozemků v areálu Farmaceutické fakulty v Hradci    

Králové v ul. Ak. Heyrovského; 

15) Závěr.  

 

 
Zasedání Správní rady UK zahájila a řídila místopředsedsedkyně Správní rady Univerzity 

Karlovy RNDr. Hana Ripková, Ph.D. 
 

ad 2) Správní rada Univerzity Karlovy projednala Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity 

Karlovy za rok 2017 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. Materiál uvedl a komentoval pan rektor 

UK. 

Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 

ad 3) Správní rada Univerzity Karlovy projednala a schválila návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na 

rok 2018 a návrh střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2019 a 2020. Materiál uvedla        

a komentovala paní kvestorka UK. 

 
Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
ad 4) Správní rada Univerzity Karlovy projednala návrh založení dceřiné společnosti. Zakladatelská 

listina o založení společnosti s ručením omezeným bude po zapracování vznesených připomínek 

zaslána členům Správní rady UK k vydání předchozího písemného souhlasu v hlasování per rollam.  

 

ad 5) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. 

a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi 

Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Ing. Vladimírem Nechutným, IČO:  166991822, se sídlem 

Soukenická 5, 305 51 Plzeň, insolvenčním správcem, Ing. Evou Mikulovou, bytem Hlavatého 662/17, 

149 00 Praha 4, Zdeňkou Neudertovou, bytem U Trati 460, 364 64 Bečov na Teplou, Ing. Emmou 

Trnobranskou, bytem Jablonecká 410/46, 190 00 Praha 9 a Libuší Žákovou, bytem Dejvická 555/36, 

160 00 Praha 6, jako prodávajícími, a realitní kanceláří LICITOU s.r.o., IČO: 26328500, se sídlem 

Keřová 360/7, 301 00 Plzeň, jako vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 

3569, k. ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 1 809 864,- Kč.              
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Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 

ad 6) Správní rada Univerzity Karlovy projednala záměr pořídit audiovizuální techniku do poslucháren 

MFF UK v hodnotě 21 590 236 Kč bez DPH, bere na vědomí návrh kupní smlouvy a k návrhu 

smlouvy nevznáší žádné připomínky. 

 

Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 

ad 7) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. 

b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy, jejímž 

předmětem je koupě transmisního elektronového mikroskopu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím na straně jedné a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1 Allée de Giverny, 78290 Croissy-sur-

Seine, Francie, spolu se svou organizační složkou JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 

121 35 Praha 2, IČO: 41691415, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 37 079 410,- 

Kč plus DPH ve výši 21 %.                    
 

Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 

ad 8) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. 

b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako 

objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 1502/30, 

110 00 Praha 1 jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna termínů pro plnění díla 

spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace.                              
 

Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 

ad 9) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině vysokého napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, 

se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a,  PSČ 150 00, jejímž předmětem je záměr zatížit pozemky parc. č. 

1556/2, 1556/3, 1556/4, 1557, 1558 a 1561, k.ú. Nové Město, obec Praha, připojením stavby kampusu 

Albertov – Biocentra k distribuční soustavě elektrické energie. 
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Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
ad 10) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině vysokého napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, 

se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a,  PSČ 150 00, jejímž předmětem je záměr zatížit pozemky parc. č. 

1413/1, 1412, 1411 a 1427/3, k.ú. Nové Město, obec Praha, připojením stavby kampusu Albertov – 

Globcentra k distribuční soustavě elektrické energie. 

 
Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
 ad 11) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene ve prospěch Univerzity Karlovy, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného věcného 

břemene, spočívajícího v umístění  kolektoru  k  tíži  pozemku parc. č. 2416/66, jehož součástí je 

budova č.p. 1338, k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 

1338  v  Praze  -  Hostivaři, se sídlem plukovníka Mráze 1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189. 

 
Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
ad 12) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o 

zřízení bezúplatné služebnosti práva stezky k tíži pozemku parc. č. 2416/33, k.ú. Hostivař, obec Praha, 

ve vlastnictví Univerzity Karlovy ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 

v Praze - Hostivaři, se sídlem plukovníka Mráze 1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189. 

 
Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
 
ad 13) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat 

podzemní vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha 

ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Praha 4, Závišova 5,  PSČ 140 00. 
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Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
ad 14) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 

písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, ke změně v textu  kupní smlouvy 

a k jejímu uzavření mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Střediskem společných činností AV 

ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž 

předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1943, parc. č. 200/22 a 200/24, vše v k. ú. Hradec Králové, 

obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 185 000,- Kč. 

 
Hlasování: 

Počet kladných hlasů:              9 

Počet záporných hlasů:  0 

Zdržel se hlasování:   0 

 
 
ad 15) Různé 
 
Členové Správní rady UK vydali předchozí písemný souhlas v hlasování per rollam podle § 15 odst. 1 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění v těchto věcech : 

 
 - dne 14.3.2018: 

- podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a Karlín development II 

s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 28161980, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 

pozemku parc. č. 3540/3, jehož součástí je budova č.p. 2034, pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je budova 

bez č.p. nebo č.e., pozemku parc. č. 3610/5, pozemku parc. č. 3540/2, pozemku parc. č. 3542/2 a pozemku parc. č. 

3765/8, vše v k. ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 235 000 000,- Kč; 

- podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

zřídit, provozovat a udržovat plynovodní vedení k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve 

prospěch České republiky - Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Na Štolou 936/3, PSČ 170 34; 

- podle 1 písm. a) k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-

fyzikální fakulty v Praze – Troji mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi 

Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF 

Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, za cenu za provedení díla ve výši 227 482 555,- Kč bez DPH, a dále 

dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se rozčleňuje cena za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady.  
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- dne 23.3.2018 

- podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch 

PREdistribuce, IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, spočívajícího v umístění 

zařízení distribuční soustavy – trafostanice v rámci stavební akce s názvem: „Praha 3 – Žižkov, Obnova spol. 

TS 3713, kolej UK 5. května“, k tíži pozemku parc. č. 1299, jehož součástí je budova č.p. 1499, k.ú. Žižkov, 

obec Praha a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a 

stavebních úprav zařízení distribuční sítě; 

  - podle písm. c) k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, IČO: 27376516, 

se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, spočívajícího ve zřízení a provozování součásti 

distribuční soustavy velkoodběratelské trafostanice ev. č. TS 1006, k tíži pozemku parc. č. 2747/3, jehož 

součástí je budova č.p. 1132, k.ú. Hostivař, obec Praha, za úhradu ve výši 156 914,- Kč plus DPH; 

- podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Praha 2, PSČ 128 00, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 

92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26, parc. č. 92/37 a parc. č. 80, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec 

Králové, za kupní cenu ve výši 9 500 000,- Kč. 

 
 
 

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů  5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) a 14) bude 

v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od 

jeho udělení, nejpozději do 21.5.2018, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

 

Za správnost:   JUDr. Jan Wagner 

             tajemník Správní rady UK 

 

 

 

 

          JUDr. Petr Hanzlík 

               předseda Správní rady UK 
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