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Zápis ze zasedání dne 6. června 2014 
 
 
 
 
Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK (56) 
 
 

KTF 
PhDr. Milan Pech, Ph.D. 
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Mgr. David Kučerka 
Mgr. Marie Benáková 

ETF 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 
Mgr. Petr Sláma, Th.D. 
Bc. Jiří Kučera 
Mgr. Tomáš Živný 

HTF 
ThDr. Jaroslav Hrdlička 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 
Mgr. Ladislava Říhová 
Bc. Martin Holý 

PF 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Vilém Anzenbacher 
Bc. Michal Tuláček 

1. LF 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 
 

2. LF 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. 
Dana Humlová 
 

3. LF 
MUDr. Josef Fontana 
David Šíla 

LF P 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 
MUDr. Miroslava Čedíková 
 

LF HK 
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 
Ing. Zdeněk Bureš 
Josef Borovka 

FaF 
Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 
Mgr. Jiří Mikušek 
 

FF 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. 
Mgr. Samuel Zajíček 
Bc. Anna Matys 

PřF 
Bc. David Hurný 
Mgr. Roman Šolc 

MFF 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
Mgr. Martin Michálek 

PedF 
PhDr. Josef Stracený, CSc. 
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 
 

FSV 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 
Bc. Josef Málek 

FTVS 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
 

FHS 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 
Mikuláš Ferjenčík 
Mgr. Jan Tuček 
 

Součásti 
Mgr. Zdeněk Pressl 
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Nepřítomní členové AS UK  
Omluveni 
 
MUDr. Martin Havrda (3. LF) 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF) 
Mgr. Lukáš Kotek (PedF) 
Bc. Karel Chlouba (FHS) 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF) 
Jáchym Srb (FSV) 
Mgr. Tomáš Gryc (FTVS) 
Věra Ježková (FarmF) 
MUDr. Jana Mašková (1. LF) 
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (LF P) 
Mgr. Daniel Toropila (součásti) 
Bc. Peter Korcsok (MFF) 
Jakub Vondráš (LF P) 
Miroslav Důra 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
Adam Kalina 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. 
Bc. Eliška Sedláčková 
Mgr. Jakub Holický 
 
 
 
 
Hosté 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor  
Ing. Josef Kubíček, pracovník sekretariátu rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kandidátka na kvestorku UK 
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 
JUDr. Michael Kučera, HTF 
RNDr. Štěpán Bojar, ÚVT 
Mgr. Miroslav Makajev, PF 
Mgr. Petra Köpplová, RUK 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí 
PhDr. Alice N. Tejkalová, PhD., členka kolegia rektora 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 
Prof. ThDr. Jan B. Lášek, členka kolegia rektora 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace 
Prof. RNDr. Jan Hála, CSc., prorektor pro rozvoj 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., člen kolegia rektora 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.prorektor pro koncepci studia 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 
MUDr. Milan Prášil, MBA, RUK 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor pro zahraniční styky a mobilitu 
Prof. RNDr. Václav Hampl, CSc., člen kolegia rektora 
RNDr. Helena Kvačková, RUK  

 
 
 

Zápis ze zasedání dne 6. června 2014 
 

 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:05, přivítal přítomné členy a zahájil zasedání vzpomínkou na 
doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., emeritního děkana 1. lékařské fakulty a dlouholetého senátora a předsedu AS UK. 
Doc. MUDr. Petr Hach. CSc. zemřel v sobotu 24. 5. 2014.  
 
Skrutátory byli určeni Josef Borovka (LF HK), Mgr. David Kučerka, O. Crucig (KTF), MUDr. Josef Fontana (3. LF). 
  

Schváleno tichým souhlasem. 
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Program zasedání AS UK 
 

Předsednictvo AS UK navrhlo na svém zasedání dne 26. května 2014 program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům senátu a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  
 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK dne 21. března 2014 
3. Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními AS UK 
4. Vystoupení J. M. pana rektora 
5. Vnitřní předpisy UK 
6. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí 
7. Zmocnění předsednictva AS UK jednat v neodkladných záležitostech jménem AS UK v době letních 

prázdnin  
8. Vyjádření k návrhu na jmenování kvestorky UK 
9.  Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK – projekt Biocev 
10. Právní jednání 
11. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2013 
12. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2013 
13. Návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK 
14. Informace z pracovních komisí AS UK 
15. Stav přípravy novely vysokoškolského zákona 
16. Informace z Rady vysokých škol 
17. Informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK 
18. Různé 

 
Vzápětí navrhl předseda AS UK změnit program a spojit projednávání bodu 8. a bodu 13. dohromady z důvodu 
společného tajného hlasování. 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK schválil program zasedání v upraveném znění.” 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 

 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 21. března 2014 
 

Danka Humlová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu. 
Připomínky vznesl Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF). Návrh zápisu byl modifikován zapracováním vznesené 
připomínky a zveřejněn mezi materiály v modifikovaném znění. 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 21. března 2014.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování 
Navrženi byli PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), David Šíla (3. LF). 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování: 
Pro 40, proti 0, zdrželi se 2 
Předsedou volební komise byl zvolen PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV). 
 

 

3. Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními AS UK 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o rezignaci tajemnice Mgr. Lenky Pošíkové ke dni 26. 
května 2014. Toho dne byla jmenována do funkce tajemnice Akademického senátu Danka Humlová. Zároveň 
vznikla pozice stálé tajemnice legislativní komise, kterou zastává Bc. Tereza Svobodová, B.A. Za pomoci ÚVT a 
dalších oddělení byl zprovozněn nový adresář členek a členů Akademického senátu UK. Na zasedání 
předsednictva AS UK dne 26. května 2014 byl schválen časový plán AS UK v zimním semestru 2014/2015. 
Akademický senát UK bude zasedat 10. října 2014, 21. listopadu 2014, 12. prosince 2014, 23. ledna 2015 
a 6. února 2015.  
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 22. dubna 2014 schválilo kvůli časové tísni dodatek č. 2 Smlouvy o 
dílo na zhotovení stavby „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”. Vzhledem k 
naléhavosti bodu a faktu, že se ve změně smlouvy nejednalo o primární finanční závazek pro UK, ale pouze o 
posun termínů, konkrétně posun kolaudace díla a termínu dokončení z 31. března 2014 na 30. června 2014, se 
předsednictvo AS UK rozhodlo vyjádřit k návrhu kladné stanovisko s výhradou dodatečného schválení usnesení 
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na nejbližším zasedání pléna AS UK. O celé záležitosti byl AS UK bezodkladně informován a byly mu předloženy 
všechny podklady včetně dopisu děkana LF HK rektorovi UK.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informaci o činnosti předsednictva AS UK v době mezi zasedáními 21. března 2014 a 6. 
června 2014 a potvrzuje jeho postup.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 

4. Vystoupení J. M. pana rektora UK 
 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), informoval 
členy AS o personálních změnách na UK. J. M. pan rektor uvedl do funkce děkana ETF doc. Jiřího Mrázka, Th.D. a 
předal jmenovací dekret děkana do 2. funkčního období prof. MUDr. RNDr. Miroslavu Červinkovi, CSc. z LF HK. J. 
M. pan rektor informoval o dalších personálních změnách na CPPT a RUK. Následně se J. M. pan rektor ve svém 
vystoupení věnoval budoucímu operačnímu programu OP VVV. Zdůraznil, že právě probíhají intenzivní jednání 
České konference rektorů s ministrem Chládkem a vicepremiérem Bělobrádkem. Univerzita Karlova v Praze 
uspěla v tzv. Pražské výzvě s jedenácti projekty v celkové výši čerpání 1,1 mld. Kč. Prostředky na financování 
půjdou z prostředků EU a ze státního rozpočtu. Na Univerzitě stále probíhají jednání o investičních akcích a určité 
redislokaci prostorů. O dalších investičních akcích bude rektor jednat 16. června 2014 s Janem Ziklem, 
náměstkem pro ekonomické záležitosti MŠMT. J. M. pan rektor jmenoval Dislokační komisi UK, která projednala 
změny a návrhy na změny z hlediska potřeb některých objektů, dále je v plánu převedení prázdných prostorů v 
areálu Hostivař ÚJOPu a kolej Petrská by měla sloužit novým rozvojovým projektům UK, je určena pro zahraniční 
profesory a hosty, kolej Voršilská by měla uvolnit dvě patra pro přesun některých pracovišť z objektu Karolina a 
pro spolkovou činnost Univerzity. 
J. M. pan rektor informoval o vzniku klubu Alumni. První akcí klubu Alumni bude tradiční setkání ve Valdštejnské 
zahradě dne 18. června 2014 od 18.00. J. M. pan rektor zmínil, že se vyhodnocují projekty PRVOUK a UNCE. U 
dvou projektů PRVOUK jsou drobné problémy, o kterých se bude diskutovat na Vědecké radě UK a s děkankami a 
děkany fakult, ostatní projekty uspěly. U projektu UNCE hledáme finanční prostředky tak, aby mohlo být 
vyhlášeno další kolo. J. M. pan rektor informoval, že děkankám a děkanům fakult UK zdůraznil, že je 
bezpodmínečně nutné, aby všechny akreditace doktorských programů byly bilingvální. J. M. pan rektor oznámil, 
že vydal Opatření, které zkracuje lhůtu pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově v Praze na 30 dní 
tak, aby bylo vše týkající se chodu instituce včas a řádně vyřízeno. J. M. pan rektor představil členům senátu 
Statut Mezinárodní rady UK. Mezinárodní rada UK by měla sloužit jako poradní sbor pro určování hlavních směrů 
vědecké a vzdělávací práce Univerzity, jejích výzkumných center a systému vnitřního financování. 
 
Vystoupení prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektora pro tvůrčí a ediční činnost 
 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. informoval o hodnocení bilančních zpráv Programů pro rozvoj vědních oborů na 
UK (PRVOUK). Zmínil, že na UK je nyní čtyřicet osm probíhajících PRVOUKů a prezentované hodnocení probíhalo 
v součinnosti s fakultami. K jedné třetině programů byly drobné připomínky, v jednom programu byly zjištěny 
závažné problémy, které budou nyní projednávány. Paralelně s hodnocením bilančních zpráv probíhala i diskuze o 
možném administrativním zlepšení PRVOUKů.  
 
Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) vznesl tři dotazy. Zmínil, že na Filozofické fakultě UK je množství doktorských 
programů v anglickém jazyce, kde v současné době nestuduje žádný student. Podpoří Univerzita všechny 
doktorské programy? J. M. pan rektor odpověděl, že Univerzita se bude snažit podpořit všechny doktorské 
programy. Nyní se chystá oslovit velvyslanectví České republiky v zahraničí, oslovit ambasády, se kterými UK již 
aktivně jednalo a prezentovat UK na prestižních veletrzích. Dále se ptá, jestli bude vytvoření Mezinárodní 
rady UK vyžadovat novelu Statutu UK a vytvoření Volebního a jednacího řádu Mezinárodní rady UK 
nebo to bude zcela neformální záležitost? Dotaz zodpověděl J. M. pan rektor, který sdělil, že je tato otázka 
v jednání. Poslední otázka se týkala možnosti spojení kateder tělesné výchovy jednotlivých fakult. Na 
dotaz odpověděl J. M. pan rektor s tím, že si je vědom, že na ostatních univerzitách v České republice mají 
katedry spojené. Tím, že již existuje společné sportoviště UK na Hostivaři, oslovil katedry s dotazem, jestli by 
samy nestály o spojení. V dopise, který byl doručen na rektorát tento týden, bylo napsáno, že katedry nestojí o 
spojení. S katedrami o tomto tématu bude v budoucnosti ještě jednat. 
Mgr. Roman Šolc (PřF) sdělil, že téma sdílené výuky, zde konkrétně sdílené tělesné výuky, je jedno z příštích 
témat, kterými by se studijní komise ráda zabávala.  
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl dotaz ohledně newsletteru UK pro vedení fakult; komu tato zpráva chodí, 
případně, kde je možné požádat také o jeho přeposílání? Na dotaz odpověděl prof. PhDr. Martin Kovář, 
Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, který zdůraznil, že pokud newsletter někomu nechodí, jedná se o technické 
nedopatření.  
Bc. Anna Matys (FF) vznesla dotaz, jestli je nutné mít vždy akreditace k doktorskému programu 
v anglickém jazyce, nebo jestli je možné zvolit jiný jazyk? Na dotaz odpověděl J. M. pan rektor a řekl, že 
akreditace a studijní program musí být bilingvální, tedy ne výhradně v anglickém jazyce. 
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Rozprava k vystoupení prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl dva dotazy. Podotkl, že zřejmě bude i nadále zachováno reportování 
osobních a provozních nákladů, stipendií a služeb za každou fakultu zvlášť a ptá se, jestli se tato data na RUK 
dál používají? Na dotaz odpověděl PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., který zdůraznil, že se s údaji dále pracuje, 
například se připravují statistiky a sledují se náklady. A dále se ptá, proč, když chce někdo převést 
prostředky do FÚUP (fond účelově určených prostředků) v rozmezí 4-5%, tak musí žádat rektorát? 
Dotaz zodpověděl PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., který sdělil, že je to tak dáno v pravidlech. Pokud by v prostředcích 
na vědu byla celkově překročena hranice 5%, tak by došlo k porušení zákona. Jedná se o kontrolní pravidlo. 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK bere na vědomí informaci o hodnocení bilančních zpráv Programů rozvoje vědních oblastí na UK.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK bere na vědomí předložený návrh věcného záměru Statutu Mezinárodní rady UK.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

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

 

5. Vnitřní předpisy UK  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda legislativní komise AS UK, seznámil členy senátu s procedurou 
projednávání předložených návrhů na změnu vnitřních předpisu UK. Nejdříve zástupce předkladatele přednese 
úvodní slovo k předloženému návrhu. Po případné rozpravě se přistoupí k hlasování o návrhu. Připomněl, že k 
hlasování o celém návrhu je potřebná kvalifikovaná dvoutřetinová většina členů senátu přítomných na zasedání a 
zároveň nadpoloviční většina všech členů senátu.  
 

A)    Návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 82a)/2014) 
 
Bod uvedl J. M. pan rektor. Návrh spočívá ve změně organizačního zařazení centra z „jiného pracoviště” ve 
smyslu ustanovení § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na „vysokoškolský 
ústav” ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona, podle přiloženého statutu. Tato změna by měla 
přinést lepší organizaci a zefektivnění fungování Centra pro otázky životního prostředí a následně též další rozvoj 
vědecko-pedagogické činnosti.   
 
Stanovisko legislativní komise AS UK:  
Legislativní komise návrh doporučila přijmout. Dále doporučila, aby senát současně schválil organizační změnu 
spočívající v přeměně „jiného pracoviště” na „vysokoškolský ústav”. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 82a)/2014).” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 

B) Návrh dílčí  změny Grantového řádu UK (č.j. 82b)/2014) 
 

Pan RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, jako zástupce předkladatele představil návrh dílčí změny Grantového řádu 
UK. Navrhovaná změna se týká dvou záležitostí. Za prvé upravuje omezení počtu projektů, kterých se může 
student účastnit v pozici hlavního řešitele či člena řešitelského kolektivu. Grantová rada navrhla, aby student 
mohl být uveden jako hlavní řešitel pouze u jedné přihlášky nového projektu. Ostatní omezení dosud uvedená 
v Zásadách Grantové agentury UK (podíl na řešení nejvýše třech projektů) zůstávají zachována. Za druhé 
navrhovaná změna znamená, že přihláška nového projektu, která nemá souhlasné stanovisko děkana, nemůže 
být podána do soutěže.  
 
Mgr. Roman Šolc, předseda studijní komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem komise k návrhu dílčí 
změny. Komise senátu doporučila návrh změny schválit. 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), vzal svůj pozměňovací návrh zpět. 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK:  
Legislativní komise návrh doporučila přijmout. 
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Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Grantového řádu UK (č.j. 82b)/2014) ve znění, v jakém byla podána 
předkladatelem.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 

C) Návrh dílčí změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (č.j. 82c)/2014)  
 

Bod uvedl J. M. pan rektor a upozornil na fakt, že Řád pro hodnocení výuky studenty nebyl dosud ani jednou 
novelizován. V průběhu jeho platnosti však došlo k některým změnám praxe hodnocení výuky studenty na 
fakultní i univerzitní úrovni. Přestože má dvacet tři bodů, je změna především technická. 
 
Mgr. Roman Šolc, předseda studijní komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem komise k návrhu dílčí 
změny. Komise senátu doporučila návrh změny schválit. 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK:  
Legislativní komise návrh doporučila přijmout s výhradou legislativně technických oprav. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Řádu pro hodnocení výuky studenty (č.j. 82c)/2014) s výhradou legislativně 
technických oprav.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 1, zdržel se 2 
Schváleno 

 

 

6. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí  
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s 
předloženými návrhy na změnu vnitřních předpisů fakult a dalších součástí a se stanoviskem legislativní komise 
AS UK k návrhům.  
 
Volební a jednací řád AS FF UK (č.j. 84/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Statut PF (č.j. 92/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 
 
Pravidla pro organizaci studia na KTF UK (č.j. 93b)/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 93b)/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Pravidla pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 95/2014) 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 96/2014) 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Pravidla pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 104/2014) 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Volební a jednací řád AS FHS UK (č.j. 138/2014)  
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Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Pravidla pro organizaci studia na ETF UK (č.j. 139b)/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 

 
Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 142/2014) 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 111/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 

 
Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 112/2014) 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdrželi se 4 
Schváleno 

 
Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 113/2014) 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 4 
Schváleno 

 
Organizační řád Ústavu dějin UK a archivu UK (č.j. 114/2014) 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 4 
Schváleno 

 
Organizační řád CERGE (č.j. 115/2014) 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 4 
Schváleno 
 

Usnesení: 
„AS UK schválil: 

– změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK (č.j. 84/2014) 
– změnu Statutu PF UK (č.j. 92/2014) 
– změnu Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (č.j. 93b)/2014) 
– změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 93b)/2014) 
– změnu Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 95/2014) 
– změnu Pravidel pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 96/2014) 
– změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 104/2014) 
– změnu Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (č.j. 138/2014) s výhradou legislativně technických oprav, 

jejichž znění sdělí orgánům fakulty na požádání pověřený člen legislativní komise 
– změnu Pravidel pro organizaci studia na ETF UK (č.j. 139b)/2014) 
– změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 142/2014) 
– Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 111/2014) 
– Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 112/2014) 
– Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 113/2014) 
– Organizační řád Ústavu dějin UK a archivu UK (č.j. 114/2014) 
– Organizační řád CERGE (č.j. 115/2014) s výhradou legislativně technických oprav.” 

 
7. Zmocnění předsednictva AS UK jednat v neodkladných záležitostech jménem AS UK v době 

letních prázdnin 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, jménem předsednictva AS UK požádal členy senátu o zmocnění 
předsednictva AS UK v době letních prázdnin. Hlavním důvodem je očekávaný příchod projektů VaVpI. Zmocnění 
bylo dopředu projednáno na ekonomické komisi AS UK, kde byl dohodnut postup v projednávání. Všechny 
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materiály, které předsednictvo AS UK v době letních prázdnin obdrží, budou ekonomické komisi AS UK poslány 
k prodiskutování sedm dní předem. 
 

J. M. pan rektor doplnil, že do příštího zasedání, které se bude konat 10. října 2014, je dlouhá doba a je nutné, 
aby materiály prošly AS UK a Správní radou a byl možný jejich postup k dalšímu jednání. V rámci kultivace 
vnitřních předpisů UK by byl rád, kdyby zmocnění předsednictva AS UK v době letních prázdnin bylo vloženo 
přímo do předpisů. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která na svém zasedání 3. června 2014 zmocnění projednala a senátu doporučila ke 
schválení.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK zmocňuje předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin AR 2013/2014, respektive do příštího 
zasedání AS UK, v neodkladných záležitostech jménem AS UK.” 
Hlasování 
Pro 48, proti 1, zdržel se 0 
Schváleno 
 

 

9. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK – projekt Biocev 
 
Pan Ing. Josef Kubíček, pracovník sekretariátu rektora, představil návrh na čerpání první části prostředků 
z mimořádného příspěvku pro UK. 
 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 30 769 tis. Kč na 
kofinancování nezpůsobilých investičních výdajů projektu BIOCEV.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 1, zdržel se 2. 
Schváleno 
 

 

10. Právní jednání 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poté předal slovo Ing. Josefu Kubíčkovi. Pan Ing. Josef 
Kubíček, seznámil členy senátu s obsahem předkládaných právních úkonů. 
 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi UK v Praze jako objednatelem a 
společností Metrostav, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na výstavbu 
„Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové“ 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi UK v Praze 
jako objednatelem a společností Metrostav, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na výstavbu 
„Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové” a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k 
vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění, k uzavření dodatku.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 
 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO Olomouc, 
spol. s.r.o., na výstavbě Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a 
společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni a 
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doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 

 
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 170/1 k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové 
ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání podzemního 
komunikačního vedení v části pozemku parc. č. 170/1 k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ ICT 
Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26470411, a doporučuje návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. 
c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 11645/3 a parc. č. 12102/99 v k.ú. Plzeň 
ve vlastnictví ČR - právo hospodaření Fakultní nemocnice Plzeň, ve prospěch Univerzity Karlovy v 
Praze 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/3 a parc. č. 
12102/99 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň, samostatné příspěvkové organizace, 
ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze, a doporučuje návrh kupní smlouvy o zřízení věcného břemene 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.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 99/8, v k.ú. Mariánské 
Lázně, obec Mariánské Lázně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční 
soupravy v části pozemku parc. č. 99/8, k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 2472903, a doporučuje návrh smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu 
podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu areálu CDMS Krystal, José 
Martího 407/2, Praha 6-Veleslavín od Českého vysokého učení technického v Praze 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Rozprava: 
Mgr. Roman Šolc (PřF) vznesl dotaz, jestli po uzavření této smlouvy bude celý areál CDMS Krystal Univerzity 
Karlovy? J. M. pan rektor odpověděl, že ano. 
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Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 3 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na převod id. spoluvlastnického podílu 26553/100000 na 
pozemku parc. č. 278/4, jehož součástí je budova č.p. 407, a pozemku parc. č. 278/5, to vše zapsáno na LV č. 
322 pro katastrální území nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním 
pracovištěm Praha, Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, IČ: 
68407700 za kupní cenu 80 000 000 Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího 
písemného souhlasu k uzavření kupní smlouvy.” 
 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu nemovitostí v Černé ulici 
646/9, Praha 2 od Českobratrské církve evangelické a v jejím rámci na zřízení předkupního práva 
 
J. M. pan rektor představil návrh uzavření smlouvy a sdělil, že došlo k dohodě mezi Univerzitou a Českobratrskou 
církví. Nákup bude hrazen ze státního rozpočtu. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení id. 4/5 spoluvlastnického podílu na pozemku 
parc. č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to vše v obci Praha, k.ú. Nové Město, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 
Praha na listu vlastnictví 1314, od Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové 
Město, IČ: 00445223, za kupní cenu 90 000 000 Kč a v jejím rámci zřízení předkupního práva s účinky věcného 
práva ve prospěch Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, IČ: 
00445223, k pozemku parc.č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to vše v obci 
Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení písemného souhlasu k uzavření 
kupní smlouvy a ke zřízení předkupního práva.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v areálu Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady pro potřeby 3. lékařské fakulty 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvy na převod pozemku parc. č. 4000/7, jehož součástí je budova bez 
čísla popisného nebo evidenčního, k.ú. Vinohrady, obec Praha, odděleného geometrickým plánem č. 185/2013 ze 
dne 30. července 2013 zpracovaným Ing. Miladou Jelínkovou, 3G Praha s.r.o. a odsouhlaseným Katastrálním 
úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha pod č. 2905/2013, za kupní cenu ve výši 9 800 000 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 47, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi ústavem molekulární genetiky AV 
ČR v.v.i. a UK v Praze jako objednavateli a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS A.S. jako zhotoviteli 
na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského cestra AV ČR a UK ve Vestci - BIOCEV“ 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem 
molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v Praze jako objednavateli a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. 
jako zhotoviteli na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci - BIOCEV“ a 
doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.” 
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Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Smlouva o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v Praze jako objednavateli a 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. jako zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení k 
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba serveroven” v rámci projektu 
BIOCEV 

 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal záměr uzavřít Smlouvu o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v Praze 
jako objednavateli a společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. jako zhotovitelem na základě výsledku zadávacího 
řízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba serveroven” a doporučuje návrh 
Smlouvy o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Smlouvy o dílo, za podmínky, že lhůta pro podání 
námitek proti rozhodnutí zadavatele uplyne marně.” 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10-Hostivaři 
uzavřené s Galerií hlavního města Prahy 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10-Hostivaři uzavřené s 
Galerií hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416 a 
vyjadřuje k němu své kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
 

11. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2013 
 
J. M. pan rektor požádal emeritního rektora a současného člena kolegia rektora prof. RNDr. Václava Hampla, CSc. 
o představení zprávy. Prof. RNDr. Václav Hampl, CSc., představil senátorům výroční zprávu o činnosti UK za rok 
2013. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2013.” 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2013 
 
Pan Ing. Josef Kubíček, představil senátorům výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2013. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předložené výroční zprávě vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2013.” 
Hlasování  
Pro 41, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

Pan Ing. Josef Kubíček, pracovník sekretariátu rektora, který skončil 1. dubna 2014 ve funkci kvestora UK, 
poděkoval za dvacet let společné práce na Univerzitě a popřál jí do budoucích let vše dobré. PhDr. Tomáš Nigrin, 
Ph.D., předseda AS UK, poděkoval Ing. Josefu Kubíčkovi za jeho práci a součinnost s Akademickým senátem UK. 
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Doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D. (KTF) navrhl usnesení: „AS UK vyjadřuje poděkování kvestorovi Ing. Josefu 
Kubíčkovi za jeho dlouholeté působení na UK.” 
Hlasování  
Pro 41, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

8. Vyjádření k návrhu na jmenování kvestorky UK   
 

J. M. pan rektor seznámil členy senátu s průběhem výběrového řízení na pozici kvestora/kvestorky Univerzity 
Karlovy v Praze. Pro výběrové řízení byla jmenována pětičlenná komise ve složení prof. Ing. Richard Hindls, CSc., 
dr. h. c., emeritní rektor VŠE, prorektor prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. Bylo doručeno celkem pět přihlášek a 
komise doporučila Akademickému senátu UK jmenovat kvestorkou kandidátku Ing. Miroslavu Oliveriusovou. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK tlumočil slova doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., který byl ze 
zasedání 6. června 2014 omluven, že výběrové řízení proběhlo v pořádku a že výsledek dopadl jednoznačně pro 
Ing. Miroslavu Oliveriusovou. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, shrnul diskuzi, která byla vedena 
s Ing. Miroslavou Oliveriusovou, když se na komisi přišla představit. 
 
Rozprava: 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) vznesl dotaz, jaké jsou plány kandidátky v nové funkci? Ing. Miroslava 
Oliveriusová odpověděla, že by se v budoucnu ráda osobně představila na všech fakultách a seznámila se 
s fakultními tajemníky, se kterými se plánuje pravidelně jednou měsíčně setkávat. 
 

13. Návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod, který se bude věnovat návrhu na jmenování Vědecké 
rady Centra pro otázky životního prostředí (COŽP), a předal slovo řediteli COŽP prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, 
CSc. 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. představil členům senátu Centrum pro otázky životního prostředí a zároveň 
zmínil, že je rád, že AS UK dnes schválil dílčí Změnu přílohy č. 2 Statutu UK, kterou bylo COŽP povýšeno na 
vysokoškolský ústav. Členům senátu poté představil navržené kandidáty na jmenování vědecké rady COŽP. Jsou 
jimi doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prof. 
Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D., doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., doc. RNDr. 
Ladislav Miko, Ph.D., prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., doc. Ing. Karel Műller CSc., doc. PhDr. Jan Neuman, 
CSc., doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., doc. 
Ing. Petr Šauer, CSc. a MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. 
 
Předseda komise pro tajné hlasování PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV) seznámil členy senátu s procedurou tajného 
hlasování. Předseda komise zahájil hlasování. 

Poté, co odhlasovali všichni členové senátu, předseda komise hlasování ukončil. 
 
 

14. Informace z pracovních komisí AS UK 
 

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

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), v zastoupení předsedy ekonomické komise AS UK, sdělil, že mimo stanoviska, 
která již byla řečena v předcházejících bodech, nemá žádné další informace. 
 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. (FF), předseda ediční komise AS UK, zmínil, že komise se mezi zasedáními sešla 
dvakrát a hlavními probíranými tématy komise byla nakladatelská politika UK a repozitáře UK. 
 
Mgr. Roman Šolc (PřF), předseda studijní komise AS UK, sdělil, že zasedání studijní komise se účastnili i 
prorektoři a členové kolegia, do jejichž gesce studijní záležitosti spadají. Hlavním tématem bylo shrnutí výsledků 
11. kola soutěže GA UK a koncepce a rozvoj postgraduálního a postdoktorkého studia. 
 
Bc. David Hurný (PřF), předseda sociální komise AS UK, uvedl, že sociální komise projednala žádosti o finanční 
podporu projektů Studentské unie Přírodověda (SUP), Salsa4water (S4W) a Spolku českých studentů farmacie 
(SCŠF). 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF), člen petiční komise AS UK, informoval, že komise se sešla jednou, a to kvůli stížnosti 
z MFF ohledně zveřejňování výsledků studentských anket na MFF.  
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JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda legislativní komise AS UK, informoval, že se legislativní komise AS UK 
dohodla na připravení pokynů pro fakulty o tom, jak mají při podávání návrhů na změnu vnitřních předpisů 
postupovat. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, na konci bodu 14 dodal, že rozeslal na fakulty děkanům a 
předsedům senátů informaci o nefakultní podpoře studentské činnosti a poprosil senátory o šíření této informace 
na svých fakultách. 
 

Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

15. Stav přípravy novely vysokoškolského zákona 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor informoval členy senátu, že nová vláda navázala na přípravy novely vysokoškolského zákona 
tam, kde skončila předcházející vláda. Za Českou konferenci rektorů je součástí pracovní komise novely prof. 
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 
Masarykovy Univerzity a JUDr. Ivan Barančík z Vysoké školy logistiky o.p.s. Za Radu vysokých škol je součástí 
pracovní komise Mgr. Miroslav Makajev, JUDr. Marek Hodulík a RNDr. Pavel Popela, Ph.D. J. M. pan rektor se 
zaručil členům senátu, že ať dopadne novela jakkoliv, on omezovat práva fakult nebude. 
 
Mgr. Miroslav Makajev, delegát UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol, doplnil informaci, že Sněm RVŠ se 
konal 22. května 2014 a 5. června se setkala Studentská komora RVŠ.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace o stavu přípravy novely vysokoškolského zákona.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
Mgr. Roman Šolc, předseda studijní komise, vystoupil s návrhem připraveného usnesení pro plénum AS UK, ve 
kterém navrhuje, aby AS UK vyjádřil svůj názor k novele vysokoškolského zákona. 
 
Znění navrženého usnesení: 
„AS UK v souvislosti s přípravou novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách konstatuje, že 

I. vítá shodu představitelů MŠMT a představitelů vysokoškolských reprezentací na klíčových změnách zákona; 
II. zásadně nesouhlasí se změnou připouštějící převod kompetencí z fakult na vysokou školu a s posilováním 

kompetencí správních rad veřejných vysokých škol.” 
 
Rozprava k návrhu Mgr. Romana Šolce 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) sdělil, že souhlasí s druhým bodem z pohledu UK, ale není si jistý, jestli 
je možné toto usnesení zobecnit i pro daleko menší vysoké školy, které jsou v České republice. Tím pádem neví, 
jestli je takové provolání účelné. 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) podpořil názor doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) navrhl změnu již navrženého usnesení. 
 
Po diskuzi nad zněním návrhu bylo navrženo usnesení:  
 „AS UK v souvislosti s přípravou novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách konstatuje, že 

I.  vítá shodu představitelů MŠMT a představitelů vysokoškolských reprezentací na většině klíčových změn 
zákona;  

II.  zásadně nesouhlasí s posilováním kompetencí správních rad veřejných vysokých škol.”  
Hlasování 
Pro 40, proti 4, zdrželi se 1 
Schváleno 
 

Seznámení s výsledky tajného hlasování ohledně bodů 8. a 13. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, předal slovo panu PhDr. Petru Jüptnerovi, Ph.D., předsedovi komise 
pro tajné hlasování, aby AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování. 
 
Výsledky tajného hlasování o jmenování členů Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí. 
Vydáno bylo 49 hlasovacích lístků.  
Odevzdáno bylo 49 hlasovacích lístků, z toho 49 platných.  
 
Pro doc. RNDr. Josefa Brechlera, CSc. bylo odevzdáno hlasů 46 ano. 
Pro prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc. bylo odevzdáno hlasů 47 ano. 
Pro doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. bylo odevzdáno hlasů 45 ano. 
Pro prof. Ing. Mgr. Jana Frouze, CSc. bylo odevzdáno hlasů 48 ano. 
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Pro prof. Ing. Karla Jandu M.A., Dr. Ph.D. bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 
Pro doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc. bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 
Pro doc. RNDr. Ladislava Miku, Ph.D. bylo odevzdáno hlasů 48 ano. 
Pro prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc. bylo odevzdáno hlasů 46 ano. 
Pro doc. Ing. Karla Műllera, CSc. bylo odevzdáno hlasů 47 ano. 
Pro doc. PhDr. Jana Neumana, CSc. bylo odevzdáno hlasů 46 ano. 
Pro doc. PhDr. Richarda Papíka, Ph.D. bylo odevzdáno hlasů 44 ano. 
Pro doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. bylo odevzdáno hlasů 46 ano. 
Pro prof. Ing. Petra Skleničku, CSc. bylo odevzdáno hlasů 46 ano.  
Pro doc. Ing. Petra Šauera, CSc. bylo odevzdáno hlasů 47 ano.  
Pro MUDr. Radima J. Šráma, DrSc bylo odevzdáno hlasů 47 ano. 
 
Usnesení: 
„AS UK schvaluje návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK.” 
 
Výsledek tajného hlasování o vyjádření k návrhu na jmenování kvestorky UK. 
Vydáno bylo 49 hlasovacích lístků,  
odevzdáno bylo 49 hlasovacích lístků, z toho 49 hlasovacích lístků bylo platných.  
Pro Ing. Miroslavu Oliveriusovou bylo odevzdáno  hlasů 42 ano, 2 ne.  
 
Usnesení:  
 „AS UK vyjadřuje souhlas se jmenováním Ing. Miroslavy Oliveriusové kvestorkou UK.” 
 
 

16. Informace z Rady vysokých škol 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc. 
 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor a delegát UK v RVŠ, informoval o dění v RVŠ, konkrétně ze sněmu, který 
se konal dne 17. dubna 2014. Diskutovalo se o metodice hodnocení, byl vytvořen dokument mapující počet 
studentů a financování vysokých škol v čase. RVŠ se nyní převážně zabývá prací na novele vysokoškolského 
zákona. 
 
Mgr. Miroslav Makajev, delegát UK ve studentské komoře Rady vysokých škol, doplnil informace ze Studentské 
komory RVŠ, kde se 5. června 2014 konala volba předsedy SK RVŠ. Předsedu SK RVŠ se nepodařilo zvolit ani v 
tomto kole volby a nadále vede SK RVŠ zastupující předseda Daniel Thibaud. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a člen pracovní komise předsedů akademických senátů RVŠ (PAS 
RVŠ), dodal, že společně s prof. RNDr. Olgou Valentovou, předsedkyní PAS RVŠ, bude zformulováno stanovisko 
k návrhu novely v oblasti, která se týká akademické samosprávy. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

17. Informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval členy senátu o plánované změně webu AS UK. V polovině 
července by rád paralelně se starými webovými stránkami spustil i nové stránky a vyzývá senátory k jejich 
připomínkování. Poté předal slovo Mgr. Martinu Michálkovi, zastupujícímu pracovní komisi pro vnitřní komunikaci. 
 
Mgr. Martin Michálek (MFF), člen pracovní komise pro vnitřní komunikaci AS UK, v krátké prezentaci představil 
senátu plánované změny v elektronické komunikaci. Do budoucna by měl být senátorům zřízen přístupový email 
k materiálům k jednání AS UK, které budou uloženy na Google Drive, společně s tím bude připraven i Google 
Kalendář pro sdílení všech důležitých dat zasedání komisí a pléna. Odkázal se na Přírodovědeckou fakultu UK, 
která zmíněné aplikace ve své komunikaci používá. 
 
MUDr. Josef Fontana (3. LF), člen pracovní komise pro vnitřní komunikaci, doplnil M. Michálka informací, že 
systém sdílených dokumentů používá například i ediční komise AS UK. 
 
Rozprava: 
Tomáš Živný (ETF) vznesl dotaz, jestli je nezbytné zřízení přístupového účtu. Dotaz zodpověděl MUDr. Josef 
Fontana, když sdělil, že nezbytné to není. Zřízení účtu bude dobrovolné, ale bez účtu nebude možné přihlásit se 
ke sdílené dokumentaci na Google Drive.  
 

Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK.” 
Schváleno tichým souhlasem 
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18. Různé 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o připravovaných změnách ve vnitřních předpisech UK. 
K tomuto záměru vznikla pracovní skupina, ve které pod vedením J. M. pana rektora zasedá prof. JUDr. Aleš 
Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace, RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK a PhDr. Tomáš Nigrin, 
Ph.D., předseda AS UK. A vyzval senátorky a senátory, aby do 30. června 2014 posílali případné návrhy na 
změny ve vnitřních předpisech na adresu tajemnice legislativní komise Tereze Svobodové: 
tereza.svobodova@ruk.cuni.cz. 
 
Rozprava 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P) vznesl dotaz na jednání petiční komise AS UK, která se na svém posledním 
zasedání věnovala stížnosti pedagoga, který nesouhlasil se zveřejňováním výsledků studentské ankety na MFF, a 
ptá se, jakou zkušenost mají senátoři se zveřejňováním výsledků studentské ankety na svých 
fakultách? Na dotaz odpověděl Mgr. Samuel Zajíček (FF), který přiblížil podrobnosti stížnosti na MFF. V tomto 
konkrétním případu se jednalo o to, že výsledky studentské ankety MFF byly vždy zveřejňovány na Studijním 
informačním systému. Letos ale nově proběhlo hodnocení v papírové formě a zpracované výsledky byly 
zveřejněny na jiných stránkách, o kterých pedagog, podávající stížnost, nebyl informován a nesouhlasil s jejich 
publikací ve veřejném prostoru. Bc. Michal Tuláček upozornil na fakt, že ani Studijní informační systém nemusí 
být uzavřený prostor. Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LH FK) zmínila, že pokud je zveřejňováno hodnocení 
pedagogů, nebylo by proti mysli zveřejňovat veřejně i výsledky studentů. Bc. Michal Tuláček (PF) reagoval, že 
fakulty zveřejňují studentské závěrečné práce. Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) odpověděl, že 
studentskou anketu vnímá jako důležitou součást evaluace výuky. Na 2. lékařské fakultě jsou slovní komentáře 
hodnotících studentů poskytovány vždy jen danému pracovišti, kterého se týkají. Studenti hodnotí výuku 
anonymně. 
 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl dotaz, jestli už víme kolik RIVových bodů má UK v posledním roce a jestli už 
jsou body přepočtené do financí? J.M. pan rektor odpověděl, že data ještě nejsou zpracována. 
 
Bc. David Hurný (PřF) řekl, že je znepokojený chováním členů Rady kolejí a menz a vyzval členy, aby víc 
spolupracovali s komisemi. Mgr. Miroslav Makajev (PF) sdělil, že vzkaz předá předsedovi Rady Kolejí a menz. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK, oznámil 
termín příštího zasedání, které se bude konat 10. října 2014, a zasedání ukončil ve 14:35. 
 
 

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

 
 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK 
 
 
 

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. června 2014 
 

1. AS UK schválil program zasedání v upraveném znění. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 21. března 2014. 
3. AS UK vzal na vědomí informaci o činnosti předsednictva AS UK mezi zasedáními 21. března 2014  

a 6. června 2014 a potvrzuje jeho postup. 
4. AS UK bere na vědomí informaci o hodnocení bilančních zpráv Programů rozvoje vědních oblastí na 

UK. 
5. AS UK bere na vědomí předložený návrh věcného záměru Statutu Mezinárodní rady UK. 
6. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora. 
7. AS UK schválil dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 82a)/2014). 
8. AS UK schválil dílčí změnu Grantového řádu UK (č.j. 82b)/2014) ve znění, v jakém byla podána 

 předkladatelem. 
9. AS UK schválil dílčí změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (č.j. 82c)/2014) s výhradou 

legislativně technických oprav. 
10. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK (č.j. 84/2014). 
11. AS UK schválil změnu Statutu PF UK (č.j. 92/2014). 
12. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (č.j. 93b)/2014). 
13. AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 93b)/2014). 
14. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 95/2014). 
15. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 96/2014). 
16. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 104/2014). 
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17. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (č.j. 138/2014) s výhradou legislativně 
technických oprav, jejichž znění sdělí orgánům fakulty na požádání pověřený člen legislativní komise. 

18. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na ETF UK (č.j. 139b)/2014). 
19. AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 142/2014). 
20. AS UK schválil Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 111/2014). 
21. AS UK schválil Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 112/2014). 
22. AS UK schválil Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 113/2014). 
23. AS UK schválil Organizační řád Ústavu dějin UK a archivu UK (č.j. 114/2014). 
24. AS UK schválil Organizační řád CERGE (č.j. 115/2014) s výhradou legislativně technických oprav. 
25. AS UK zmocňuje předsednictvo AS UK jednat v době letních prázdnin AR 2013/2014, respektive do 

příštího zasedání AS UK, v neodkladných záležitostech jménem AS UK. 
26. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 30 769 

tis. Kč na kofinancování nezpůsobilých investičních výdajů projektu Biocev. 
27. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi UK 

v Praze jako objednatelem a společností Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako 
zhotoviteli na výstavbu „Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové“ a doporučuje návrh 
dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku. 

28. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a 
společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni 
a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 
odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku. 

29. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování a užívání 
podzemního komunikačního vedení v části pozemku parc. č. 170/1 k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové 
ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26470411, a 
doporučuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání 
předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, v platném znění. 

30. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/3 a 
parc. č. 12102/99 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň, samostatné 
příspěvkové organizace, ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze, a doporučuje návrh kupní smlouvy o 
zřízení věcného břemene 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. 

31. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soupravy v části pozemku parc. č. 99/8, k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 2472903, a 
doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k 
vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění. 

32. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na převod id. spoluvlastnického podílu 
26553/100000 na pozemku parc. č. 278/4, jehož součástí je budova č.p. 407, a pozemku parc. č. 
278/5, to vše zapsáno na LV č. 322 pro katastrální území nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, Českého vysokého učení technického v 
Praze se sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, IČ: 68407700 za kupní cenu 80 000 000 Kč a doporučuje 
předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření kupní smlouvy. 

33. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení id. 4/5 spoluvlastnického podílu na 
pozemku parc. č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to vše v obci 
Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní 
město Praha, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 1314, od Českobratrské církve 
evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1- Nové Město, IČ: 00445223, za kupní cenu 90 
000 000 Kč a v jejím rámci zřízení předkupního práva s účinky věcného práva ve prospěch 
Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1- Nové Město, IČ: 
00445223, k pozemku parc.č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc. č. 878/2, to 
vše v obci Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k 
udělení písemného souhlasu k uzavření kupní smlouvy a ke zřízení předkupního práva. 

34. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvy na převod pozemku parc. č. 4000/7, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, k.ú. Vinohrady, obec Praha, odděleného geometrickým 
plánem č. 185/2013 ze dne 30. července 2013 zpracovaným Ing. Miladou Jelínkovou, 3G Praha s.r.o. 
a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha pod č. 
2905/2013, za kupní cenu ve výši 9 800 000 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. 

35. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi 
Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK v Praze jako objednavateli a společnostmi Zlínstav 
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a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV 
ČR a UK ve Vestci - BIOCEV“ a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v 
platném znění, k uzavření dodatku. 

36. AS UK projednal záměr uzavřít Smlouvu o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a UK 
v Praze jako objednavateli a společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. jako zhotovitelem na základě 
výsledku zadávacího řízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba 
serveroven“ a doporučuje návrh Smlouvy o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího 
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k 
uzavření Smlouvy o dílo, za podmínky, že lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele 
uplyne marně. 

37. AS UK projednal uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10 Hostivaři 
uzavřené s Galerií hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00064416 a vyjadřuje k němu své kladné stanovisko. 

38. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2013. 
39. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2013. 
40. AS UK vyjadřuje poděkování kvestorovi Ing. Josefu Kubíčkovi za jeho dlouholeté působení na UK. 
41. AS UK vyjadřuje souhlas se jmenováním Ing. Miroslavy Oliveriusové kvestorkou UK. 
42. AS UK schvaluje návrh na jmenování Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK. 
43. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
44. AS UK vzal na vědomí informace o stavu přípravy novely vysokoškolského zákona. 
45. AS UK v souvislosti s přípravou novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách konstatuje, že  

I. vítá shodu představitelů MŠMT a představitelů vysokoškolských reprezentací na většině klíčových 
změn zákona;  

 II. zásadně nesouhlasí s posilováním kompetencí správních rad veřejných vysokých škol. 
46. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ. 
47. AS UK vzal na vědomí informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK. 

 
 

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

 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK 
 


