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Zápis ze zasedání dne 19. ledna 2018 
 

 

 

1.  Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování  

 

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

zasedání. 

  

Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Dan Thiel (FTVS), Bc. Sára Drahokoupil 

Vidímová (FF) 

 

Ustanovení komise pro tajné hlasování 

Navrženi byli: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. David Pavlorek (FF), Martin Chaloupka (LF P). 

Předsedou volební komise byl zvolen: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) 

Hlasování o komisi pro tajné hlasování  

Pro 45, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
  

Program zasedání AS UK 

  

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 8. ledna 2018 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 

rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu. 

 

1. Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 15. prosince 2017 

3. Vystoupení J. M. pana rektora 

4. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy 

v roce 2017 

5. Vnitřní předpisy UK 

6. Vnitřní předpisy fakult 

7. Právní jednání 

8. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

9. Vyjádření k záměru ustavit jinou právnickou osobu 

10. Delegace fakultních delegátů do RVŠ 

11. Informace z pracovních komisí 

12. Informace z Rady vysokých škol 

13. Různé 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil program zasedání.” 

  

Hlasování 

Schváleno tichým souhlasem 

 

 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 15. prosince 2018 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o doručených připomínkách k předloženému návrhu 

zápisu ze zasedání AS UK ze dne 15. prosince 2017. Uvedl, že byly doručeny připomínky technického 

charakteru od Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FSV) a Mgr. Petra Matouše (FarmF), které byly zapracovány a 

následně vyvěšeny. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 15. prosince 2018.” 

Hlasování 

Pro 47, proti 0, zdržel se 1 



Schváleno 

 

3. Vystoupení J. M. pana rektora 

 

V úvodu J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen ”J. M. pan rektor”) popřál všem členkám a 

členům AS UK všechno dobré do nového roku 2018. Následně informoval o Radě výzkumu a inovací, kde 

proběhlo první zasedání, a s tím souvisejícím výhledu formování rozpočtu pro následující roky a rozdělování 

příspěvků. Dále podal zprávu o vývoji iniciativy Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta, která byla v 

prosinci schválena Evropskou komisí a která si klade za cíl vytvořit sepětí sta prestižních univerzit v Evropě, 

kde by v menších skupinkách tohoto útvaru zúčastněné univerzity mezi sebou sdílely programy, facility apod. 

Tato iniciativa byla podpořena ze strany UK i české vlády. V současné době probíhá bilaterální jednání o této 

věci s univerzitami z Francie (Sorbonna), Německa (Heidelberg) a Polska (Varšava), jakož i s jednotlivými 

fakultami UK. V souvislosti s tímto uskupením uvedl, že vzhledem k dobrým vztahům s Lovaní by bylo vítané, 

kdyby se také zapojila, o čemž nyní započala diplomatická jednání.  

 

K tradiční otázce rozpočtu informoval, že rozpis by měla UK obdržet v nejbližších týdnech a u doktorandských 

stipendií sdělil, že lze očekávat 10 500,- až 11 000,- na doktoranda, v důsledku čehož bude snaha ve 

zrychleném procesu provést úpravu v předpisech UK, aby stipendia mohla být navýšena. Ve svém projevu dále 

uvedl, že má prioritní zájem se v současném volebním období zabývat doktorskými studijními programy, a za 

tímto účelem uložil děkankám na děkanům fakult reálná hodnocení doktorských studijních programů. Uvedl, že 

v této věci by mělo dojít také k harmonizaci činností fakult a vytvoření koordinačních rad. Také již došlo k 

jednání s Akademií věd, kde proběhlo uzavření memoranda ohledně doktorských studií a právě onou 

koordinací. Ve svém projevu se následně J.M. pan rektor zaměřil na institucionální akreditace, u kterých 

prezentoval současný pozitivní vývoj a informoval, že do roku 2020 UK zreakredituje všechny studijní 

programy.  

 

Dále uvedl, že se připravují oslavy k výročí univerzity, které proběhnou 5. a 7. dubna 2018. Dále informoval 

plénum AS UK, že během následujícího týdne obdrží zprávu s žádostí k připomínkování Principů rozpisu 

rozpočtu dle avizované dohody. Následně poznamenal, že 10. dubna 2018 proběhne kulatý stůl ke GA UKu. V 

souvislosti s OP VVV řekl, že UK se podařilo získat 4 programy v excelentním výzkumu, v této souvislosti zmínil 

projekt Podpora rozvoje prostředí na VŠ, který se nyní dopracovává. Podpora z tohoto projektu bude určena 

také na opravy sportovního centra v Hostivaři a rekreační a výcviková střediska UK. J.M. pan rektor pokračoval 

svůj projev informací o setkání s vedením jednotlivých fakult a diskusí nad vztahem RUK s fakultami. V oblasti 

zahraničních vztahů zmínil diplomatické cesty do Itálie a Kanady. K otázce jmenování 11 rektorů uvedl, že by 

ke jmenování mělo dojít koncem ledna, pokud jde o inauguraci a představení nových děkanů a děkanek, tak 

tato událost je plánována na 7. března 2018, samotné předávání dekretů novým děkanům probíhá dle přání 

fakult. 

 

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK 

 

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS) se dotázal, jestli se nové akreditace nových studijních programů budou odvíjet 

na základě specializací. 

J. M. pan rektor mu odpověděl, že současný stav doktorských programů je velmi diverzifikován, což považuje 

za nešťastné a toto stanovisko doložil příkladem. Závěrem dodal, že u Ph.D. programů se specializace v 

současné chvíli ještě neřeší. 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, doplnila, že v současné době je 

příprava zaměřena především na magisterské programy a u doktorských je spíše snaha silnou heterogenitu 

řešit nepřílišnou specifikací. Tato věc je nyní v jednání s jednotlivými fakultami a je otevřená.  

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS) vyjádřil obavy nad redukcí programů. 

J. M. pan rektor ho upokojil informací, že pakliže UK získá akreditaci v obou oblastech, které jsou na UK 

pěstovány, tak naopak hodlá podporovat, aby Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila program, který bude ze 

dvou oblastí vzdělávání, tedy interdisciplinární a to nejenom mezi fakultami, ale i obory. 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, vyzvala přítomné, aby se v případě 

dalších otázek na ni neváhali obrátit.  

 

Návrh usnesení: 

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 

Hlasování 

Schváleno tichým souhlasem 

 

  



4. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity 

Karlovy v roce 2017 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích. 

 

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 vzal na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru 

Univerzity Karlovy v roce 2017."  

 

Hlasování 

Pro 46, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

5.  Vnitřní předpisy UK 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předložených návrzích. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Ing. Josefu Stašovi, CSc., předsedovi 

Legislativní komise AS UK, který podal bližší informace o předložených návrzích. 

 
1) Dílčí změna Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017) 

 
Předkladatel předložil 2 následující modifikace. 

 

i) 

  

V čl. I se vkládají nové body 1 a 2, které znějí: 

1. V čl. 15 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou. 

2. V čl. 15 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) o to fakulta požádá.“. 

  

Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6. 

 

ii) 

  

V čl. I dosavadním bodě 1, čl. 15 odst. 2 písm. e) se slova „ ze 2 studijních programů“ nahrazují slovy „také z 

jiného studijního programu“. 

V čl. I dosavadním bodě 3, čl. 18 odst. 1 písm. c) se slova „ ze dvou studijních programů“ nahrazují slovy „také 

z jiného studijního programu“. 

  
Hlasování o modifikacích předkladatele 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

Modifikace byly vzaty za základ.  

  
Návrh usnesení: 

 

„AS UK schválil návrh dílčí změny Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017) ve znění modifikací 

předkladatele a legislativně technických oprav.” 

 

Hlasování  

Pro 46, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 
2) Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017) 

 



AS UK byly předloženy následující pozměňovací návrhy: 

 
-          Pozměňovací návrh č.j. 16/2018; předkladatel: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

 

V čl. I bodu 3 za slova „včetně volby specializace“ vložit text „(v případě, že si student volí specializaci v 

přihlášce nebo při zápisu do studia)“. 

  

V čl. I bodu 11 za slova „volbou specializace“ vložit text „(v případě, že si student volí specializaci v přihlášce 

nebo při zápisu do studia)“. 

  

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 47, proti 0, zdržel se 0 

 

 

-          Modifikovaný pozměňovací návrh č.j. 10/2018; předkladatelka: doc. RNDr. Fatima 

Cvrčková, Dr.rer.nat. 

 

V čl. I uvést bod 10 takto: 

„10. V čl. 6 odst. 7 se slova „akademický pracovník“ nahrazují slovy „akademický nebo vědecký pracovník 

univerzity nebo jiné instituce “. 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 47, proti 0, zdržel se 0 

 
-          Modifikovaný pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký 

 
V čl. I bodu 16, § 14a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„2. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.“ 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

 
-          Modifikovaný pozměňovací návrh č.j. 12/2018; předkladatelé: JUDr. Ing. Josef Staša, 

CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Mgr. Michal Říha 

  

         Tento pozměňovací návrh je předkládán ve 2 variantách. Jeho předkladatelé preferují variantu I. Pro 

případ, že by nebyla přijata, připojují variantu II. 

  

VARIANTA I 

  

Pozměňovací návrh k návrhu změny Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy: 

  

Na konec čl. I se doplňuje nový bod 17, který zní: 

  

„17. Za čl. 14a se vkládá nový čl. 14b, který zní: 

  

„Čl. 14b 

Zvláštní ustanovení o pokračování ve studiu v jiném studijním programu 

  

(1) Není-li prodloužena akreditace studijního programu a tato akreditace má zaniknout uplynutím doby, na 

kterou byla udělena, zajistí fakulta studentům tohoto studijního programu a osobám, jejichž studium tohoto 

studijního programu je přerušeno, možnost pokračovat ve studiu za účelem jeho řádného ukončení v rámci 

studijního programu určeného Radou pro vnitřní hodnocení, který má shodný nebo obdobný obsah jako studijní 

program, jehož akreditace zaniká. Nelze-li tuto povinnost splnit jinak, vydá děkan nejpozději 4 měsíce před 

zánikem akreditace studijního programu opatření, jímž vyhlásí přijímací řízení určené pouze pro studenty 

zapsané ke studiu tohoto studijního programu, a osoby, jejichž studium tohoto studijního programu je 

přerušeno. Pokud student nebo osoba, která má studium přerušeno, ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 

než 1 měsíc ode dne zveřejnění opatření děkana, nesdělí, že nemá zájem pokračovat ve studiu v určeném 

studijním programu, platí, že podali přihlášku, v níž souhlasí s doručením rozhodnutí prostřednictvím 

elektronického informačního systému.   

https://www.cuni.cz/UK-8733-version1-jh_pozmenovaci_navrhy_szr_a_rp.docx
https://www.cuni.cz/UK-8733-version1-jh_pozmenovaci_navrhy_szr_a_rp.docx
https://www.cuni.cz/UK-8733-version1-pnrbmrjs_fin_predlto_opr.docx
https://www.cuni.cz/UK-8733-version1-pnrbmrjs_fin_predlto_opr.docx


(2) Další podmínky přijetí ke studiu se nestanoví. O přijetí všech přihlášených rozhodne děkan do dne zániku 

akreditace. V případě bakalářského nebo magisterského studijního programu zároveň rozhodne o uznání 

předmětů a započtení kreditů, zařadí každého z nich do úseku studia určeného studijního programu, který 

nejlépe odpovídá návaznosti na studijní program, jehož akreditace zaniká, a určí termín zápisu. 

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uvedeným v odstavci 1 se nestanoví. 

(4) Studium ve studijním programu, jehož akreditace zaniká, a studium v určeném studijním programu se 

zejména 

a) pro účely stanovení poplatku za delší studium, 

b) pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia, 

c) z hlediska členství v akademické obci a členství v orgánech od něho odvozených, jestliže to neodporuje 

pravidlům o jejich složení, 

d) z hlediska kontrol studia, státní závěrečné zkoušky a jejích částí, státní doktorské zkoušky a obhajoby 

disertační práce, 

e) z hlediska přerušení studia a jeho celkové doby, 

f) z hlediska zadání tématu bakalářské, diplomové nebo disertační práce, 

g) z hlediska stanovení podmínek individuálního studijního plánu v případě studentů bakalářského nebo 

magisterského studijního programu, 

h) z hlediska stanovení školitele, individuálního studijního plánu a jeho pravidelných hodnocení a zapsaných a 

splněných předmětů v případě studentů doktorského studijního programu a 

i) z hlediska určení celkové doby studia, 

považuje za studium jediného studijního programu. Maximální doba studia se rovná maximální době studia ve 

studijním programu s delší standardní dobou studia.“. 

  

VARIANTA II 

  

Pozměňovací návrh k návrhu změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy: 

  

V čl. I se za bod 28 vkládá nový bod 29, který zní: 

  

„29. V části VI. se vkládá nový čl. 17b, který zní: 

  

„Čl. 17b 

         Zvláštní ustanovení o pokračování ve studiu v jiném studijním programu 

  

(1) Není-li prodloužena akreditace studijního programu a tato akreditace má zaniknout uplynutím doby, na 

kterou byla udělena, zajistí univerzita studentům tohoto studijního programu a osobám, jejichž studium tohoto 

studijního programu je přerušeno, možnost pokračovat ve studiu za účelem jeho řádného ukončení v rámci 

studijního programu určeného Radou pro vnitřní hodnocení, který má shodný nebo obdobný obsah jako studijní 

program, jehož akreditace zaniká.  Podrobnosti upraví opatření rektora, k němuž se vyjadřuje senát, další 

podrobnosti týkající se fakulty může v jeho mezích upravit opatření děkana, k němuž se vyjadřuje akademický 

senát fakulty. 

(2) Studium ve studijním programu, jehož akreditace zaniká, a studium v určeném studijním programu se 

zejména 

a) pro účely stanovení poplatku za delší studium, 

b) pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia, 

c) z hlediska členství v akademické obci a členství v orgánech od něho odvozených, jestliže to neodporuje 

pravidlům o jejich složení, 

d) z hlediska kontrol studia, státní závěrečné zkoušky a jejích částí, státní doktorské zkoušky a obhajoby 

disertační práce, 

e) z hlediska přerušení studia a jeho celkové doby, 

f) z hlediska zadání tématu bakalářské, diplomové nebo disertační práce, 



g) z hlediska stanovení podmínek individuálního studijního plánu v případě studentů bakalářského nebo 

magisterského studijního programu, 

h) z hlediska stanovení školitele, individuálního studijního plánu a jeho pravidelných hodnocení a zapsaných a 

splněných předmětů v případě studentů doktorského studijního programu a 

i) z hlediska určení celkové doby studia, 

považuje za studium jediného studijního programu. Maximální doba studia se rovná maximální době studia ve 

studijním programu s delší standardní dobou studia.“. 

  

Dosavadní bod 29 se označuje jako bod 30.  

  
K oběma variantám návrhu byla vedena rozprava. Rozpravy se zúčastnili doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.,  doc. 

RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., Mgr. David Pavlorek, Jakub Horký a Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu - VARIANTA I 

Pro 45, proti 0, zdržel se 2 

 

Návrh usnesení: 

 

„AS UK schválil návrh dílčí změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017) ve 

znění schváleného pozměňovacího návrhu, schválených modifikovaných pozměňovacích návrhů a legislativně 

technických oprav.” 

 

Hlasování  

Pro 48, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 
3) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017) 
 

Předkladatel předložil následující modifikaci. 

 
V čl. 17 odst. 6 se slova „se přijímají“ nahrazují slovy „lze přijímat“ a slova „se doručují“ se nahrazují slovy „lze 

doručovat“. 

 
Hlasování o modifikaci 

Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Modifikace byla vzata za základ. 

 
AS UK byly předloženy následující pozměňovací návrhy: 

 
-          Modifikovaný Pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký 

 
V čl. I bod 1 uvést takto: 

„1. V čl. 2 odstavec 3 zní: 

„3. Seznam akreditovaných studijních programů včetně jejich typu, profilu, formy výuky, standardní doby 

studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením se zveřejňuje ve veřejné části 

internetových stránek univerzity; a u jednotlivých studijních programů rovněž jejich součásti.“. 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

 
-          Pozměňovací návrh č.j. 15/2018; předkladatel: Mgr. David Pavlorek 

 
V čl. I bod 10 uvést takto: 

  

„10. V čl. 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí: 
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„5. V případě studijního programu se specializacemi je možné zvolit 1 nebo 2 specializace podle akreditace 

studijního programu. Specializaci je povinen si zvolit 

a) uchazeč v rámci přijímacího řízení v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s podmínkami 

přijímacího řízení, nebo 

b) student do konce prvního úseku studia, pokud vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odstavce 2 nestanoví 

jinak. 

6. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního 

programu je uchazeč povinen si zvolit studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného 

studijního programu v rámci přijímacího řízení v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu s 

podmínkami přijímacího řízení. 

7. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního 

programu, v němž si student coby uchazeč zvolil studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z 

jiného studijního programu v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia v souladu 

s podmínkami přijímacího řízení), je oprávněn tento student při zápisu do druhého úseku studia, jsou-li úsekem 

studia ročníky, či do třetího úseku studia, jsou-li úsekem studia semestry, požádat o provedení změny 

studijního plánu, aby zahrnoval znalosti a dovednosti z odlišného jiného studijního programu, a sice na základě 

úspěšného přijímacího řízení do tohoto studijního programu. Tato změna nemá vliv na maximální dobu studia. 

„8. V případě studijního programu umožňujícího získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního 

programu, v němž si student coby uchazeč nemusel zvolit a nezvolil studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a 

dovednosti z jiného studijního programu v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do 

studia v souladu s podmínkami přijímacího řízení), je oprávněn tento student při zápisu do druhého úseku 

studia, jsou-li úsekem studia ročníky, či do třetího úseku studia, jsou-li úsekem studia semestry, požádat o 

provedení změny studijního plánu, aby zahrnoval znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, a sice na 

základě úspěšného přijímacího řízení do tohoto studijního programu. Tato změna nemá vliv na maximální dobu 

studia. 

  

9. Pro případ, že si uchazeč v rámci přijímacího řízení nezvolí specializaci podle odstavce 5 písm. a), nebo 

studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu podle odstavce 6 podle 

podmínek přijímacího řízení, postupuje se podle Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 10 až 17.“. 

  

V čl. I bodu 11 číslo „8“ nahradit číslem „10“. 

  

V čl. I bodech 12 a 13 číslo „15“ nahradit číslem „17“. 

V čl. I bodu 19 číslo „10“ nahradit číslem „12“. 

  
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 45, proti 0, zdržel se 1 

  
-          Pozměňovací návrh č.j. 18/2018; předkladatel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

 
V čl. I bod 15 uvést takto: 

„15. V čl. 6 odst. 2 písmeno d) zní: 

„d) student bakalářského nebo magisterského studijního programu splnil povinnosti v daném úseku studia a 

nezapočal studium v následujícím úseku studia, nebo“. 

Jakub Horký se z důvodu stažení svého pozměňovacího návrhu ke stejnému ustanovení připojil k tomuto 

pozměňovacímu návrhu. 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

  
-          Modifikovaný pozměňovací návrh č.j. 14/2018; předkladatel: Jakub Horký 

 

V čl. I bodu 28, čl. 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 „2. Informace o zpřístupnění se zašle studentovi na jeho elektronickou adresu.“. 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 
 

Návrh usnesení: 
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„AS UK schválil návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017) ve znění 

modifikace předkladatele, schválených pozměňovacích návrhů, schválených modifikovaných pozměňovacích 

návrhů a legislativně technických oprav.” 

 

Hlasování  

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

6.  Vnitřní předpisy fakult 

 

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

 

K projednání byl AS UK předložen návrh Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FTVS UK (č.j. 

403/2017). 

 

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

k návrhu kladné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav. 

 

Návrh usnesení: 

 

„AS UK schválil návrh Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FTVS UK (č.j. 403/2017) s výhradou 

legislativně technických oprav” 

 

Hlasování 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 
 

 

7.  Právní jednání 

 

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

 

a) Kupní smlouva o převodu vlastnictví haly BIOS v Brandýse nad Labem    

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF) navrhl, zda by ze získané částky nemohla nějakou část obdržet PedF, která 

dříve do haly investovala a je nucena pronajímat si tělocvičny.   

J. M. pan rektor reagoval, že je otevřen diskusi na toto téma a že přestože budova je již nějaký čas ve správě 

UK, tak pakliže PedF doloží své dřívější výdaje tímto směrem, bývalo dobrým zvykem nějaký podíl zúčastněné 

fakultě či kolejím uvolnit a rád by tomu i nadále dostál. Závěrem uvedl, že samotný návrh o naložení se 

získanými prostředky se zpracovává a o konkretní částce nyní nelze hovořit. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a manželi Ing. 

Janem Flemrem a Mgr. Petrou Flemrovou, oba bytem Sychrova 10/159, 250 01 Brandýs nad Labem, jako 

kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. st. 1818, jehož součástí je budova č.p. 1864, 

pozemku parc. č. st. 1781, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e. a pozemku parc. č. 1254,  vše v k. ú. 

Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 5 500 000,- 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.“ 

 

Hlasování 

Pro 39, proti 0, zdržel se 3 

Schváleno 
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b) Kupní smlouva o převodu vlastnictví bývalé menzy na Větrníku 

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. 

 

J. M. pan rektor doplnil informace o tom, jak by mělo být naloženo se získanými prostředky, ze kterých by se 

mohla dokončit rekonstrukce kolejí Hvězda, Kajetánka a Budeč, dále podpořit nové uskupení dle iniciativy 

prezidenta Macrona, financovat zřízení a chod nové právnické osoby vlastněné univerzitou a část prostředků by 

mohla putovat též do tzv. fondu Mikuláš, jakož i do kofinancování programů udržitelnosti pro infrastruktury, 

které vznikají. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu 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 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.“ 

 

Hlasování 

Pro 42, proti 1, zdržel se 2 

Schváleno 

 

c) Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu 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, za cenu díla ve výši 67 700 

000,- Kč plus DPH, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle 

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

 

Hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

d) Kupní smlouva na transmisní elektronový mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty 

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr  pořídit  transmisní  elektronový  mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty v 

hodnotě 62 mil. Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě UK.“ 

 

Hlasování 

Pro 40, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

e) Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro 1. lékařskou fakultu                           

v ul. U Nemocnice, Praha 1 

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 

3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování transformační stanice TS 3591 k tíži 

pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je  budova č.p. 478, k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu do 

budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 453 165,- Kč plus 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 se 0 

Schváleno 

 

f) Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“ 

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“, a 

doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě Univerzity Karlovy.“ 

 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. 

Veleslavín, ve prospěch CD ESTATES, s.r.o.   

 



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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 

2420/1i, 169 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení  neomezeného práva přístupu, užívání, oprav a pochodu 

k nově opravené komunikaci, přístupu, oprav a užívání k nově zbudované dešťové kanalizaci a nově 

zbudovaného veřejného osvětlení k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch 

pozemku parc. č. 335/1, k.ú. Veleslavín, obec Praha, za úhradu ve výši 514 221,- Kč plus 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 44, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno                                                   

h) Přeložka vodovodního vedení v souvislosti s výstavbou kampusu Fakulty sociálních věd             

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. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, IČO:   00064581, se sídlem Praha 1, 

Mariánské náměstí 2,  PSČ 110 00, zastoupené na základě plné moci Pražskou vodohospodářskou společností 

a.s., IČO: 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, PSČ 110 00, bezúplatné věcné břemeno vodovodního 

vedení spočívající v právu přístupu, užívání, oprav a stavebních úprav vodovodního vedení k tíži pozemku parc. 

č. 764/110 a  764/228, k.ú. Jinonice, obec Praha, 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 44, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

 

8. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce 

UK, která informovala o předloženém návrhu. 

 

a) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na realizaci projektu Archivace digitálních 

dokumentů UK  

 

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

 

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 k danému bodu diskuzi. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vyjádřil své obavy nad užíváním tzv. fondu Mikuláš. 



J. M. pan rektor, ho upokojil, že si je této věci vědom, což ho vede, jak již v dřívějším bodě uvedl, k tomu, že 

ze získaných peněz z objektu Větrník počítá s doplněním fondu Mikuláš. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 15 mil. Kč na realizaci projektu Archivace 

digitálních dokumentů UK.“ 

 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 2 

Schváleno 

 

b) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování celouniverzitních projektů 

operačních programů 

 

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

 

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 k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK souhlasí s čerpáním mimořádného příspěvku ve výši 7,3 mil. Kč na kofinancování celouniverzitních 

projektů operačních programů.“ 

 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

c) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu 

dějin a archivu UK v Motole  

       

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

J. M. pan rektor doplnil, že požadovaný příspěvek pro kofinancování je 15% z celkové částky a tímto dostojíme 

daným podmínkám. 

 

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 k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal a schválil čerpání mimořádného příspěvku ve výši 14,5 mil. Kč na přípravu stavby nové 

vlastní budovy Ústavu dějin a archivu UK v Motole.“ 
 

Hlasování 

Pro 46, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

d) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku za účelem připojení objektů Kampusu Albertov 

na zdroj elektrické energie              

 

 

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

 

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 k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal a schválil čerpání mimořádného příspěvku ve výši 4 067 900 Kč v souvislosti s připojením 

objektů Kampusu Albertov na zdroj elektrické energie.“ 
 

Hlasování 

Pro 47, proti 1, zdržel se 0 

Schváleno 

 

9. Vyjádření k záměru ustavit jinou právnickou osobu 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předloženém návrhu. 

 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, a MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, ho doplnili. 

 

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 k danému bodu diskuzi. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) uvedla, že podklady, tak jak byly obdrženy, jsou v jistém stadiu 

rozpracovanosti a mělo by být zřejmé, že je nebereme jako definitivní, což by se dle jejího názoru mělo odrazit 

ve stanovisku a podala návrh na modifikaci usnesení. 

 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, navrhl změnit modifikaci doc. Cvrčkové z 

důvodů procesní a technické správnosti.  

 

J. M. pan rektor, předkladatel, souhlasil s úpravou v souladu s návrhem doc. Cvrčkové a dr. Staši.  

 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) se dotázal, jaké jsou rozdíly mezi založení s.r.o. a a.s. pro UK a jaké jsou 

plánované orgány této společnosti, kdo bude v plánované dozorčí radě a kdo jednatel.  

J. M. pan rektor sdělil, že v této fázi to ještě není určeno, neboť teprve se schvaluje záměr, přesto nějaké tipy 

na osoby, které mají zkušenosti a v této sféře se pohybují. Uvedl, že ve složení dozorčí rady budou dva 

zástupci AS UK, kvestorka, ředitelka CPPT, a dále člen kolegia či Rady pro komercionalizaci. S.r.o. byla vybrána 

na základě ekonomických důvodů, také se jedná o jednodušší a rychlejší proces. 

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) vyzval, aby se zvláštní péče věnovala výběru názvu společnosti neboť 

pracovní název Carolina je již obsazený.  

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval senátorky a senátory, aby podněty, které již jednou byly 

projednány na jednotlivých komisích nebyly znovu otvírány na zasedání AS UK a vyzval je také k účasti na 

jednotlivých pracovních komisích AS UK, které jsou určeny k diskutování a jsou jim k dispozici právě za tímto 

účelem.  

 

Návrh usnesení: 

„AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se záměrem ustavení společnosti s ručením omezeným ve výhradním 

vlastnictví UK a vyzývá vedení UK k předložení dopracovaného předpokládaného rozpočtu v rámci dalšího 

projednávání."  

 

Hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

10. Delegace fakultních delegátů do sněmu RVŠ 

 

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

 



Jako zástupci do sněmu Rady vysokých škol byli nominováni: 

 

Doc. MUDr. Hana Maxová Ph.D. za 2. LF 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. za FSV 

ThDr. Ivan Kohout, Th.D. za HTF 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci fakultních zástupců AS UK do sněmu Rady vysokých škol. 

Předseda komise zahájil hlasování. 

  

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

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do sněmu Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 45 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 45 hlasovacích lístků, z toho 45 platných. 

 

Pro kandidátku Doc. MUDr. Hanu Maxovou Ph.D. (2. LF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano. 

Pro kandidátku PhDr. Zuzanu Kasákovou, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 

Pro kandidáta ThDr. Ivana Kohouta, Th.D. (HTF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval Doc. MUDr. Hanu Maxovou Ph.D. (2. LF), PhDr. Zuzanu Kasákovou, Ph.D. (FSV) a ThDr. 

Ivana Kohouta, Th.D. (HTF) za zástupce fakult do sněmu Rady vysokých škol.” 

 

 

11. Informace z pracovních komisí 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 

činnosti komisí. 

  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda spjatá s 

Legislativní komisí AS UK byla projednána v předchozích bodech a požádal, aby fakulty, které tak ještě 

neučinily, předložily zbytek svých vnitřních předpisů k projednání.  

  

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda 

spjatá s Ekonomickou komisí AS UK byla projednána v předchozích bodech.   

  

Mgr. Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda spjatá se Studijní komisí AS 

UK byla projednána v předchozích bodech.   

 

Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že komise se v 

mezidobí nesešla. 

  

František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se v mezidobí nesešla. 

  

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se v mezidobí 

nesešla. 

  

Návrh usnesení:  

„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 

Schváleno tichým souhlasem 

 

12. Informace z Rady vysokých škol 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o průběhu zasedání 

širšího předsednictva RVŠ a o jednotlivých projednávaných bodech tohoto setkání, kde zdůraznil jednání o 

GDPR a přístupu jednotlivých VŠ včetně žádosti směrem k MŠMT o vyjádření a předal slovo Mgr. Bc. Michalu 

Zimovi, delegátovi ve Studentské komoře RVŠ. 

  



Mgr. Bc. Michal Zima, delegát ve Studentské komoře RVŠ, sdělil, že proběhly volby předsednictva SK RVŠ, kde 

obhájil post předsedy SK RVŠ a v současné chvíli začínají práce na programovém prohlášení SK RVŠ a přípravy 

na nadcházející sněm RVŠ a apeloval na zástupce jednotlivých fakult v RVŠ, aby se ho zúčastnili, neboť se 

jedná o sněm volební a je tedy zásadním pro navazující tři roky nově složeného RVŠ. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, delegát UK v RVŠ, doplnil, že následujícímu sněmu RVŠ předchází 

i snídaňové setkání pro zástupce v RVŠ, kde bude přítomen i J.M. pan rektor. A na samotném sněmu RVŠ se v 

rámci voleb vynasnaží uspět a zastupovat UK v užším vedení RVŠ. 

 

Návrh usnesení: 

 „AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 

Schváleno tichým souhlasem 

  

13. Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání, v rámci kterého poděkoval senátorkám a 

senátorům, který končí jejich senátorský mandát AS UK, za jejich součinnost a práci, kterou v rámci AS UK 

vykonal. Vzhledem k poslednímu setkání ročního období AS UK poděkoval také za celkovou spolupráci všem 

senátorům a senátorkám AS UK.  

Návrh usnesení: 

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

Schváleno tichým souhlasem 

  

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 2. února 2018 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání 

ukončil v 13:15. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK  

 

Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 

  

 

 


