Zápis z 58. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 29. 03. 2022

Přítomni:
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Ing. Jiří Šedivý

Omluveni:
JUDr. Jan Brož
Mgr. Jana Černochová
Ing. Jiří Michal
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu:
prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
prof. Ing. František Zahálka, PhD., předseda AS UK
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor UK
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:
1) Zahájení
2) Celouniverzitní projektová žádost „Transformace pro VŠ na UK“ (výzva Národního
plánu obnovy, komponenta 3.2 Transformace VŠ)
3) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu
UK Jinonice“
4) Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje
5) Výměna kabelového vedení u koleje Kajetánka
6) Trafostanice v ulici Myslíkova – PedF
7) Závěr - různé
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ad 1) Zahájení
Zasedání Správní rady Univerzity Karlovy zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard
Hindls, CSc., dr. h. c. Uvítal paní rektorku a všechny přítomné, následně představil nového člena Správní
rady UK.

ad 2) Celouniverzitní projektová žádost „Transformace pro VŠ na UK“ (výzva Národního plánu
obnovy, komponenta 3.2 Transformace VŠ)
Správní rada Univerzity Karlovy projednala celouniverzitní projektovou žádost „Transformace
pro VŠ na UK“ a vyjadřuje k ní kladné stanovisko.
Materiál uvedli a komentovali paní rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD a pan prorektor
UK PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. Oba zodpověděli dotazy členů Správní rady UK.
Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování:0

ad 3) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK
Jinonice“
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm.
a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č.
6 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze
dne 06.12.2020, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, na vyhotovení projektové dokumentace
a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou
Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako
zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 2 565 352,35
Kč bez DPH, úprava změnových listů a změna personálního složení týmů na obou smluvních
stranách.

Materiál uvedl a komentoval tajemník Správní rady UK pan JUDr. Jan Wagner. Dotaz člena správní
rady zodpověděl pan prorektor UK PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování:0
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ad 4) Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelového vedení VN
a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3, k.ú. Brandýs nad Labem, obec
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem
zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 za náhradu ve výši
1 812,- Kč + DPH.
Materiál uvedl a komentoval tajemník Správní rady UK pan JUDr. Jan Wagner.
Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování: 0

ad 5) Výměna kabelového vedení u koleje Kajetánka
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení §
15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelového vedení NN
a telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 605/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, a v právu
přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení
ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO
27376516 za náhradu ve výši 19 750,- Kč + DPH.
Materiál uvedl a komentoval tajemník Správní rady UK pan JUDr. Jan Wagner.
Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Trafostanice v ulici Myslíkova – PedF
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční
soustavy – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú.
Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu,
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha
5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 za jednorázovou náhradu ve výši 943 900,Kč + DPH.
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Materiál uvedl a komentoval tajemník Správní rady UK pan JUDr. Jan Wagner.
Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Závěr - různé
Paní rektorka informovala členy Správní rady UK o akcích, aktivitách a projektech univerzity, které
souvisí s pomocí Ukrajině, např. byla zmíněna aktivita dobrovolníků z řad studentů UK.
Předseda Správní rady prof. Ing. Richard Hindls, CSc. informoval o činnosti nově založeného
Nadačního fondu Univerzity Karlovy ve prospěch ukrajinských studentů.
Následně byli členi Správní rady panem prorektorem prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc.,
pozváni na Slavnostní zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy, které se
uskuteční 6. 4. 2022 ve Velké aule Karolina.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 3), 4), 5) a 6) 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 5. 4. 2022, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
předseda Správní rady UK
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