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Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 
 
1. LF 

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

2. LF 

 

3. LF 

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská,Ph.D. 
Eva Dominiková 
 

 

LF P 

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

 

LF HK 

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

 

FarmF 

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

 

FF 

Mgr. Samuel Zajíček 
Mgr. David Pavlorek 
 

 

PF 

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

 

PedF 

PhDr. Josef Stracený, CSc.  
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 
Bc. Tomáš Bederka 

 



 

FTVS 

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

Mgr. Dan Thiel 

 

PřF 

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

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  
 

 

MFF 

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

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.  

 

FSV 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D 
PhDr. Karel Höfer 
Bc. Miroslav Čermák 
 

 

KTF 

Klára Nechvílová 

 

HTF 

ThDr. Jaroslav Hrdlička  
Mgr. et Mgr. Martin Holý 
Bc. Filip Sedlák  

ETF 

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

FHS 

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

Součásti 

Mgr. Zdeněk Pressl 
Doc. Dr. Věra Hoffmannová 

 
Omluvení členové AS UK 
 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF) 
MUDr. Adam Kalina (2. LF) 
Prof. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. ( 3. LF) 
Natalie Stoklasová (LF HK) 
Josef Borovka (LF HK) 
Veronika Skalická (FarmF) 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF) 

David Vopřada, Dr. (KTF) 

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF) 
David Cielontko (ETF) 
 
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. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK 
MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK) 
Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK 
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (FSV), tajemnice legislativní komise AS UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (RUK) 

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ 
MUDr. Josef Fontana (3. LF) 
ThLic. Petr Šimůnek (RUK) 
Mgr. Václav Hájek (tiskový mluvčí UK) 
Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK) 
Vladimír Šigut (RUK) 
RNDr. Věra Šťastná (RUK) 
Mgr. Jiří Chvátal (RUK) 
JUDr. Michael Kučera 
Bronislav Poul (FF) 
Monika Fučíková (FSV) 
 
 



 
Zápis ze zasedání dne 9. prosince 2016 

 
 

1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů 

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

Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.(FTVS), Lukáš Kostínek (PF), Bc. Filip Sedlák (HTF) 

Schváleno tichým souhlasem. 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování 
 
Navrženi byli: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF) 
 
Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) 
 
Hlasování  
Pro 42, proti 0, zdržel/a se 2 
Schváleno 
 
Program zasedání AS UK 
 
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 28. listopadu 2016 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  

 

1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 25. listopadu 2016 
3. Nominace zástupce delegáta AS UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol 
4. Aktualizace harmonogramu dlouhodobého strategického záměru UK 2016 - 2020 pro rok 2017 
5. Právní jednání 
6. Vnitřní předpisy UK 
7. Vystoupení J. M. pana rektora 
8. Informace z pracovních komisí AS UK 
9. Informace z Rady vysokých škol 
10. Různé 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se změnou programu, vyškrtnutím 
původně plánovaného bodu 2. Po dohodě s JUDr. Ing. Josefem Stašou, CSc., předsedou Legislativní komise 
AS UK, navrhl zrušení bodu č. 2 z časových důvodů. 
 
Návrh usnesení: 

 
„AS UK schválil program zasedání.” 
 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdržel/a se 0 
Schváleno 
 
 

3. Nominace zástupce delegáta AS UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo nominantovi Štěpánu Esterlemu (KTF). 
 
Štěpán Esterle (KTF) se představil.  
 
Mgr. Michal Zima (PřF), univerzitní delegát v SK RVŠ, doporučil nominaci Štěpána Esterleho (KTF). 

 
Předseda komise pro tajné hlasování PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování k volbě zástupce delegáta AS UK do Studentské komory Rady vysokých škol 



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

Výsledky tajného hlasování: 

Vydáno bylo 44 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 44 hlasovacích lístků, z toho 44 platných. 

Pro kandidáta Štěpána Esterleho (KTF) bylo odevzdáno 41 kladných hlasů. 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK zvolil Štěpána Esterleho (KTF) jako zástupce delegáta AS UK ve SK RVŠ." 

 

4. Aktualizace harmonogramu dlouhodobého strategického záměru UK 2016 - 2020 pro rok 2017 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 
 
J.M. pan rektor informoval členy AS UK o podrobnostech Aktualizovaného harmonogramu dlouhodobého 

strategického záměru UK 2016 – 2020 pro rok 2017. 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu.  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.(MFF) se dotázal na pokračování hledání mimořádných zdrojů na podporu malých 
strategických oborů na UK a hledání dalších zdrojů pro stipendijní politiku. 
 
J.M. pan rektor uvedl, že pro letošní rok probíhají intenzivní jednání, a to především s Filozofickou fakultou. Byla 
uzavřena nová dohoda společně s Ministerstvem obrany, které ve spolupráci s MŠMT poskytlo další prostředky na 
podporu malých strategických oborů. Další zdroje pro stipendia jsou otázkou diskuze v senátu. Od února by měla 
být také zahájena jednání se Sociální komisí AS UK, J.M. pan rektor dále podotknul, že se se mohou objevit finance 
z aktivit a podílů UK, které by byly následně dedikovány na konkrétní cíle. Nadále probíhají jednaní mezi fakultami a 
některými nadačními fondy, které by mohly podpořit stipendia.  
 
Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, se dotázal na propagaci UK on-line. A upozornil na to, že touto 
problematikou se Ediční komise AS UK dlouhodobě zabývá a je třeba tuto propagaci personálně posílit. 
 
J.M. pan rektor, poděkoval za připomínku a uvedl, že Odbor pro vnější vztahy bude posílen o nového pracovníka a 
tato problematika je kontinuálně v řešení, avšak prostředky jsou omezené.  
 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK projednal a schvaluje Aktualizaci Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 
2016-2020 pro rok 2017.“ 

Hlasování 
Pro 42, proti0, zdržel/a se 0 
Schváleno 
 
 

5. Právní jednání 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
a) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6 

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

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 



Návrh usnesení: 
 
„AS UK projednal záměr uzavřít s ePropagace s.r.o., IČO: 24734292, se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 
5 - Stodůlky, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o 

celkové výměře 302,6 m², nacházejícího se v 1. PP a 1. NP budovy v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6, a reklamní 
plochy umístěné na venkovní fasádě o výměře 11,5 m², za měsíční nájemné ve výši 19 250,- Kč + DPH a vyjadřuje 
k němu kladné stanovisko.“ 

Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 
Schváleno 
 
b) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec 

Hradec Králové, ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s. 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

Návrh usnesení: 
 
„AS UK projednal  záměr  zřídit  věcné  břemeno  spočívající  v  umístění a provozování tepelné sítě (horkovodu) a 
obslužného zařízení jako součásti rozvodného tepelného zařízení v části pozemku parc.č. 728, k.ú. Nový Hradec 
Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, 

údržby, oprav a  stavebních úprav tepelné sítě (horkovodu) a obslužného zařízení ve prospěch Elektrárny 
Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, IČO 28800621, za  úhradu ve výši 97 
500,- Kč + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 
písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 
 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 
Schváleno 
 
c) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je 

stavba č.p. 2089  a parc. č. 728, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch 

České telekomunikační infrastruktury, a.s. 

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

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

Návrh usnesení: 
 
„AS UK projednal záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v  provozování, údržbě a opravách podzemního 

komunikačního vedení v části pozemků parc. č. st.  3768, jehož součástí je stavba č.p. 2089 a parc. č. 728, k.ú. 

Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího 

provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 2 615,- Kč, ve prospěch České telekomunikační 

infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063, a doporučuje návrh předložit 

Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“ 

Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 
Schváleno 
 

6. Vnitřní předpisy UK 
 
 
1. Volební a jednací řád AS UK (čj. 189g/2016) 
 



JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, informoval členy AS UK, že v rámci konzumace 
pozměňovacího návrhu A) Doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. (PF), byla v modifikaci předkladatele, schválené na 
předchozím plénu AS UK, omylem vypuštěna i následující věta:  
Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb sestaví rektorát seznam akademických pracovníků, kteří jsou 

zařazeni na dalších součástech univerzity a předá jej tajemníkovi Senátu (dále jen „tajemník senátu”). 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, zdůvodnil nutnost ponechat tuto větu v textu čl. 
3, odst. 2. 
 
Návrh usnesení:  

„AS UK schválil opravu Volebního řádu AS UK (čj. 189g/2016).“ 
 
Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
2. Stipendijní řád UK (čj. 189v/2016) 

 

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK. 

 

J. M. pan rektor představil korekci modifikace v čl. 4 odst. 2, která zní takto: 

Za slova „dosáhli nejlepšího ukazatele“ se vkládají slova „ , nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, vždy však 

nejméně 8 % těchto studentů.“ 

 

Mgr. David Pavlorek (FF) a Mgr. Samuel Zajíček (FF), navrhovatelé, uvedli, že v návaznosti na příslib J. M. pana 

rektora, že bude s členy AS UK jednat o této věci v únoru příštího roku, stahují svůj korigovaný pozměňovací návrh 

D). 

 

J. M. pan rektor potvrdil, že zahájí tato jednání, což je uvedeno také v zápise z kolegia rektora dne 7. 12. 2016. 

 

Hlasování  

varianta korekce modifikace (10/8 %) – pro 12 

varianta původního znění modifikace (10 %) – pro 33 

  

Schválena varianta původního znění modifikace 

 

J. M. pan rektor stáhl korekci modifikace v čl. 4 odst. 2. 

Návrh usnesení:  

„AS UK schválil návrh Stipendijního řádu (č.j. 189v/2016) ve znění modifikace předkladatele a schváleného 
korigovaného pozměňovacího návrhu B).” 
 

Kvalifikované hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel/a se 1 

Schváleno 
 

3. Řád Rady pro vnitřní hodnocení UK (č.j. 195a/2016) 

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK. 

 

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK) informovala členy AS UK o modifikaci předkladatele a o její korekci vzešlé 
z jednání Legislativní komise AS UK konaného dne 6. prosince 2016. 
 

Hlasování o korigované modifikaci předkladatele 

Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno  

 

Dále byly projednány pozměňovací návrhy. 

X) K čl. 4 - vložení odst. 7 (David Pavlorek, Samuel Zajíček): 



Do čl. 4 se vkládá nový odst. 7 ve znění: „Pracovní skupina zaniká kladným projednáním písemného stanoviska 
jejím zřizovatelem“. 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl bod jednání a dále sdělil, že Legislativní 
komise AS UK nedospěla u tohoto návrhu k usnesení. 
 

Hlasování 

Pro 7, proti 20, zdržel/a se 20 

Nebylo schváleno 

ZD) K čl. 5 odst. 4 (Jiří Dolejší):  
Ruší se celý odstavec 4, následující odstavec hovořící o mlčenlivosti se přeznačí na 4. 

Konzultant může být pověřen zpracováním stanoviska pouze za předpokladu, že se posuzovaná záležitost 

netýká jmenovitě fakulty či další součásti univerzity, s níž jej pojí pracovněprávní vztah či výkon funkce, 

nebo že ve vztahu k ní není v jiném střetu zájmů. 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) pozměňovací návrh stáhl. 

ZL) K čl. 5 - vložení nového odstavce (David Pavlorek, Samuel Zajíček): 
Do čl. 5 se vkládá nový odst. 6 (odst. 7 v případě schválení PN č. 24 (ZK)) ve znění: „6. Rada udržuje aktuální 
seznam konzultantů včetně určení oblasti vzdělávání, k jejichž posuzování jsou kvalifikováni a zveřejňuje jej na 
internetových stánkách univerzity.“ 
Pozměňovací návrh byl modifikován tak, že zní: Do čl. 5 se vkládá poslední odstavec ve znění: „Seznam 
konzultantů včetně určení oblastí vzdělávání a vědních oborů, k jejichž posuzování jsou kvalifikováni, se zveřejňuje 
ve veřejné části internetových stránek univerzity.“ 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK doporučuje 

ke schválení.  

 

Na návrh J. M. pana rektora navrhovatelé svůj pozměňovací návrh korigovali vypuštěním slov „a vědních oborů“ 

 

Hlasování o korigovaném pozměňovacím návrhu 

Pro 46, proti 0, zdržel/a se 1 

Schváleno 

Návrh usnesení:  

„AS UK schválil návrh Řádu Rady pro vnitřní hodnocení UK (č.j. 195a/2016) ve znění korigované modifikace 
předkladatele a schváleného korigovaného pozměňovacího návrhu ZL).” 
 
Kvalifikované hlasování 
Pro 47, proti 0, zdržel/a se 0 
Schváleno  
 
 
4. Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy (č.j. 195b/2016) 

 

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK) informovala členy AS UK o  modifikaci předkladatele a o  její korekci vzešlé 
z jednání Legislativní komise AS UK konaného dne 6. prosince 2016. 
 

Hlasování o korigované modifikaci předkladatele 

Pro 47, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
Návrh usnesení:  

„AS UK schválil návrh Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy (č.j. 195b/2016) ve znění 
korigované modifikace předkladatele.” 
 
Kvalifikované hlasování 

Pro 47, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
 
5. Akreditační řád (č.j. 195c/2016) 



 
Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK) informovala členy AS UK o  modifikaci předkladatele a o  její korekci vzešlé 
z jednání Legislativní komise AS UK konaného dne 6. prosince 2016. 
 

Hlasování o korigované modifikaci předkladatele  

Pro 45, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
Dále byly projednány pozměňovací návrhy. 

 
K) K čl. 11 odst. 1: (Samuel Zajíček, David Pavlorek) 
Za slova „děkani fakult“ se vkládají slova 
variantně: 
  a. „s dostatečným předstihem“. 
  b. „s dostatečným předstihem a po projednání ve Vědecké radě a Akademickém senátu fakulty, nebo ve 
vědeckých radách a akademických senátech fakult“. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že pozměňovací návrh byl zčásti 
konzumován modifikací předkladatele a že Legislativní komise AS UK doporučuje přijetí varianty b. 
 
Hlasování 

Pro 7, proti 15, zdržel/a se 25 

Nebylo schváleno 
 
L) K čl. 11 odst. 2: (Samuel Zajíček, David Pavlorek) 
+ PN U) dtto čl. 22 odst. 4 
Slova „prostřednictvím rektora“ se vypouštějí. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK doporučuje 

tento návrh ke schválení.  

 
Na základě diskuse Mgr. Samuel Zajíček (FF) a  Mgr. David Pavlorek (FF) oba své pozměňovací návrhy, na základě 
diskuze korigovali; korigované znění: 
Slova „předkládá prostřednictvím rektora k projednání“ se nahrazují slovy „předkládá rektorovi, který ho postoupí 
radě“. 
 
J. M. pan rektor, předkladatel, vyjádřil ke korekci pozměňovacích návrhů kladné stanovisko.  
 
Hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
P) K čl. 17 odst. 3 (Samuel Zajíček, David Pavlorek)  
Slova „může požádat“ se nahrazují slovy „požádá“. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK doporučuje 

tento návrh ke schválení.  

 
Hlasování 

Pro 8, proti 9, zdržel/a se 30 

Nebylo schváleno 
 

Návrh usnesení:  

„AS UK schválil návrh Akreditačního řádu (č.j. 195c/2016) ve znění korigované modifikace předkladatele a 
schválených korigovaných pozměňovacích návrhů L) a U).” 
 
Kvalifikované hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel/a se 1 

Schváleno 
 
6. Dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu (č.j. 195d/2016) 
 
Modifikace předkladatele nebyla předložena. 



 
Pozměňovací návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení:  

„AS UK schválil návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu (č.j. 195d/2016).” 
 
Kvalifikované hlasování 

Pro 47, proti 0, zdržel/a se 0 

Schváleno 
 
 

7. Vystoupení J. M. pana rektora 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), přivítal členy 

AS UK a poděkoval jim za vstřícnost a veškerá jednání, která proběhla k vnitřním předpisům, díky čemuž se 
společným úsilím daří plnit předpoklad pro úspěšnou akreditaci. J. M. pan rektor sdělil, že Poslanecká sněmovna 
schválila rozpočet a v návaznosti na program PRVOUK startují schválené programy Primus a Progres. Počátkem 
ledna se setká s děkany a řediteli součástí a bude jednat o vnitřních předpisech, studijních předpisech či o počtu 
přijatých studentů. Dále J. M. pan rektor apeloval na členy AS UK, aby informovali akademickou obec o možnostech 
studia v zahraničí, kde je celá řada míst volná, především u bilaterálních výměn, které probíhají s USA či 
Německem. Následně uvedl výsledky GA ČR, ve standardních projektech činí úspěšnost v průměru 33,1%, na UK 
37,1% a průměr vysokých škol v ČR je 30%. V případě juniorských projektů vysokých škol je průměr 32,7 %, GA 
ČR 36,5% a UK 38,2%.  Dále informoval o současném stavu jednotlivých projektů OVVV. V oblasti ekonomiky 
uvedl, že finance jsou pozitivně čerpány dle rozpočtu. Poté sdělil informaci o nové kolektivní smlouvě s odborovými 
organizacemi s platností od 1. 12. 2016. Společně s LERU jsou připravovány semináře zaměřené především na 
administraci, dále budou na jaře v Lovani vyhlášeny programy v rámci CELSA. Bylo ukončeno další kolo GA UK, kde 
došlo k meziročnímu poklesu projektů o 5%, především v sekci společenských a humanitních věd. Informoval také 
o oblasti vymáhání poplatku, kde se očekává ukončení během příštího roku, většina pohledávek již byla vyřešena, 
zaznamenáno bylo 145 žádostí o splátkový kalendář, které byly vyřešeny, došlo na 49 exekucí, které znamenají 
minoritní zastoupení a jsou tedy spíše ojedinělé. V závěru svého vystoupení pozval členy AS UK na tradiční Vánoční 
koncert a jednotlivé fakultní plesy včetně univerzitního a výstavu návrhů na Kampus Albertov. Následně popřál 
členům AS UK krásný adventní čas a mnoho sil a úspěchů do nového roku 2017.  

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK  
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.(MFF) se dotázal na výpočet RIV bodů a zda bude proveden rozpis na fakulty. 

J.M. pan rektor mu odpověděl, že dle informací tak bude učiněno. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.(MFF) se zeptal, jak to vypadá s hodnocením vědy obecně a na novou metodiku. 

J.M. pan rektor uvedl, že úpravy v hodnocení vědy v rámci metodiky byly předloženy a nekonzumovány. U 
metodiky byly návrhy na modifikaci, které již byly zaslány do vnějšího připomínkovacího procesu. Další připomínky 
jsou v současné době zpracovávány a budou uplatněny. Prvotní návrh metodiky nebyl příliš zdařilý, aktuálně 
probíhá celá řada jednání, které směřují ke zlepšení tohoto dokumentu. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.(MFF) se ujistil, zda byl schválen nárůst na dlouhodobý koncepční rozvoj dle návrhu v 
rozpočtu. 

J.M. pan rektor mu sdělil, že byl schválen podle návrhu. 

Mgr. Samuel Zajíček (FF) se zeptal na názor na novelu zákona č. 130/2002 Sb. - Výzkum a vývoj v ČR. 

J.M. pan rektor informoval členy AS UK o podrobnostech této novely a sdělil, že se jedná o poněkud nešťastný stav 
kdy byly předloženy dva návrhy, přičemž doufá, že bude podpořen první z nich. 

 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
 
Hlasování  
Schváleno tichým souhlasem 

 
 



8. Informace z pracovních komisí 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 
činnosti komisí. 
 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na zasedáních Ekonomické 
komise AS UK byla projednána právní jednání a vnitřní předpisy UK uvedené na zasedání AS UK.  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se 
zabývala vnitřními předpisy UK projednávanými na zasedání AS UK. 
 
Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK zasedala dvakrát a 
věnovala se žádostem o studentskou podporu, vnitřním předpisům UK a informacím z KaM. 
 
Lukáš Kostínek (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK se zabývala vnitřními 
předpisy UK a veškerá agenda byla prezentována během zasedání AS UK. 
 
Mgr. Jan Kříž (PřF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že Ediční komise AS UK se nesešla.  
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se oficiálně nesešla. 
 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
 
Schváleno tichým souhlasem 

 

9. Informace z Rady vysokých škol 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo Mgr. Michalu Zimovi, delegátovi ve SK RVŠ. 
 
Mgr. Michal Zima (PřF), univerzitní delegát v SK RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že proběhla úspěšně 
konsolidace po minulém vedení SK RVŠ. Vize pro příští rok je orientace na odbornou tématiku, ze které půjde 
především o oblast doktorského studia. 
 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
 
Schváleno tichým souhlasem 

 

10. Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři 
UK. 
 
MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, informoval o podrobnostech finalizace smlouvy Kampus Albertov. 
 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK vzal na vědomí návrh na uzavření smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro projekt Kampus 
Albertov a informace o podrobnostech finalizace této smlouvy.” 
 
Schváleno tichým souhlasem 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy AS UK, že 14. listopadu 2016 vyhlásilo Předsednictvo 
AS UK nominace do Etické komise UK a připomněl, že zasílat nominace lze do 10. ledna 2017. Dále sdělil, že bude 
vyhlášeno výběrové řízení na funkci tajemníka/tajemnice Legislativní komise AS UK, neboť současná tajemnice 
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. se rozhodla pro zapojení se do výzkumných projektů a nebude moci dále tuto funkci 
vykonávat. Upozornil také na zrušení následujícího zasedání AS UK, které bylo původně stanoveno na 16. prosince 
2016, termíny pro zasedání AS UK v LS 2017 byly navrženy Předsednictvem AS UK a v nejbližší době budou 
zaslány. 
 

Návrh usnesení: 
 
„AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.” 



 
Schváleno tichým souhlasem 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.(MFF) se dotázal, zda finální verze předpisů budou zaslány na fakulty. 

 
J.M. pan rektor mu odpověděl, že předpisy schválené AS UK, budou informativně rozeslány s tím, že však zatím 
nebyly prozatím registrovány. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK, popřál 
šťastné svátky vánoční a vše dobré do nového roku 2017. Dále oznámil termín příštího zasedání, které se bude 
konat 20. ledna 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil v12:20. 
 
 
 

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

 
 
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 
 
 


