Zápis ze 47. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 12.2. 2019
Přítomni:
Členové Správní rady UK:
JUDr. Petr Hanzlík
JUDr. Jan Brož
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Jan Kasal
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Ing. Jiří Michal
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
Omluveni:
JUDr. Martin Foukal
Mgr. Petr Gazdík
Ing. Jiří Kříž
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) Bezúplatný převod nemovitostí pro potřeby 3. lékařské fakulty.
3) Kupní smlouva o převodu pozemků u koleje v ul. Na Větrníku.
4) Dodatek ke smlouvě o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty.
5) Posílení datového přenosu v areálu kolejí 17. Listopadu.
6) Přípojka nízkého napětí vyvolaná výstavbou centra pro výzkum geotermální energie
v Litoměřicích.
7) Smlouva o dílo na dostavbu areálu TPU UK 2. lékařské fakulty – 4. Etapa.
8) Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“.
9) Závěr – různé.
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Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy JUDr. Petr
Hanzlík.
ad 2)
Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a c)
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou - Státním zdravotním ústavem, se
sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, IČO: 75010330, jako převodcem, jejímž předmětem je převod
pozemků parc. č. 3986/1 a parc. č. 3986/3, jehož součástí je stavba bez č. p. nebo č. e., k. ú. Vinohrady,
obec Praha, a zřízení věcného práva.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0

ad 3)
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 Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků
parc. č. 3496/7, parc. č. 3496/8, parc. č. 3496/9, nově oddělených z pozemku parc. č. 3496/4 na základě
GP č. 3336-43/2017 ze dne 19.05.2017, a dále pozemku parc. č. 3553/2, vše k. ú. Břevnov, obec Praha, za
kupní cenu ve výši 808 000,- Kč.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0

ad 4)
Správní rada UK projednala návrh dodatku ke smlouvě o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby
1. lékařské fakulty a vydává k uzavření dodatku předchozí písemný souhlas podle § 15 odst. 1 písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
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ad 5)
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 komunikačního vedení ve prospěch České telekomunikační infrastruktury,
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, Praha 3, IČO 04084063, spočívající v umístění
komunikačního vedení a zařízení k tíži pozemku parc. č. 532, parc. č. 4110/2, parc. č. 533/1 a parc. č.
493/5, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na
pozemky a do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby a oprav komunikačního vedení a
zařízení.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0

ad 6)
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 komunikačního vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, spočívající v umístění zařízení
distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí, k tíži pozemku parc. č. 4008/113, k.ú.
Litoměřice, obec Litoměřice a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0

ad 7)
Správní rada UK projednala návrh Smlouvy o dílo na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa, bere
návrh smlouvy o dílo na vědomí a k návrhu smlouvy o dílo nevznáší žádné připomínky.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
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ad 8)
Správní rada Univerzity Karlovy projednala záměr uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce s názvem
„UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ a k návrhu smlouvy o dílo nevznáší žádné připomínky.
Hlasování:
Počet kladných hlasů:
Počet záporných hlasů:
Zdržel se hlasování:

8
0
0

ad 9) Závěr – různé
Hlasování per rollam
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 12.12.2018:
- podle písm. a) a c) k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou jako
nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem, jejímž předmětem je převod
pozemků parc. č. 493/50 a parc. č. 493/54, k. ú. Libeň, obec Praha;
- podle písm. a) k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 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, jehož předmětem je
provedení víceprací za cenu ve výši 5 248 686,65 Kč bez DPH a změna termínu pro provedení díla.
- dne 18.12.2018
- podle písm. c) k uzavření smlouvy o investici do cizího majetku a o zřízení bezúplatných služebností:
a) spočívající v pozemkové služebnosti stezky, jejímž obsahem je povinnost Univerzity Karlovy (dále
jen „univerzita“) strpět právo Statutárního města Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové (dále jen „město“), chodit přes služebný
pozemek parc. č. st. 235, jehož součástí je budova č.p. 91, k.ú. Hradec Králové, který je ve
vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo se po služebném pozemku dopravovat lidskou silou a právo,
aby po služebném pozemku jiní přicházeli k městu jako oprávněnému a odcházeli od něj nebo se
lidskou silou dopravovali, a to včetně průchodu stavbou čp. 91, která je součástí služebného
pozemku, ve prospěch pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec
Králové, ve vlastnictví města,
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b) spočívající ve zřízení pozemkové služebnosti užívání pozemku parc. č. st. 235, jehož součástí je
stavba čp. 91, k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, jejímž obsahem je povinnost
univerzity strpět právo města užívat sociální zázemí umístěné v přízemí domu čp. 91, ve prospěch
pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví
města,
na dobu pěti let, to vše v rozsahu vymezeném zákresem do schématu 1. NP domu čp. 91, který je
přílohou č. 2 a nedílnou součástí smlouvy a s účinností pro všechny další vlastníky panujícího
pozemku, a dále vydává kladné stanovisko k investici města do majetku univerzity;
- podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti komunikačního vedení optického kabelu, ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Praha 4,
Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a
udržovat komunikační vedení - optický kabel k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č. p.
747/2, v k. ú. Libeň, obec Praha;
Různé
V různém pan rektor UK prof. T. Zima informoval členy Správní rady, že jsou oprávněni podat
nominace pro udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018.
Rektor UK také podal bližší informace o současném dění na Univerzitě Karlově. V těchto
dnech byl zveřejněn Rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol a schválen nový investiční program.
Dne 21.1.2019 převzal bývalý německý prezident pan Joachim Gauck Cenu Karla IV., kterou
uděluje Univerzita Karlova společně s městem Praha.
Univerzita Karlova podala správní žalobu na prezidenta pana Miloše Zemana, který odmítá
jmenovat některé profesory. Proběhla také diskuze v souvislosti s plagiátorskou aférou.
Na závěr pan rektor UK pozval členy Správní rady UK na slavnostní zasedání u příležitosti
671. výročí založení UK, které se bude konat ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 v 11.00 hodin.
Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2), 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 19.2.2019, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

JUDr. Petr Hanzlík
předseda Správní rady UK
podepsal
JUDr. Petr Digitálně
JUDr. Petr Hanzlík
2019.02.14
Hanzlík Datum:
18:55:04 +01'00'

V Praze dne 14.2.2019
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