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Zápis ze zasedání dne 10. října 2014 

Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 

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

ETF 
Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D. 
 
 

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

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

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

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

3. LF 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. 
MUDr. Martin Havrda  
 

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

FarmF 
Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.  
Mgr. Jiří Mikušek  
Věra Ježková 
 

FHS 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.  
Mgr. Jan Tuček  
Bc. Karel Chlouba 
 

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

PřF 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
Mgr. Roman Šolc 
Mgr. David Hurný  

MFF 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
Bc. Peter Korcsok 
Mgr. Martin Michálek 

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

FSV 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 
Jáchym Srb 
 

FTVS 
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
Mgr. Jakub Holický  

Součásti 
Mgr. Zdeněk Pressl  
Mgr. Daniel Toropila 
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Nepřítomní členové AS UK  
Omluveni 
 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF) 
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (LF P) 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P) 
David Šíla (3. LF) 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF) 
Bc. Jiří Kučera (ETF) 
Mgr. Tomáš Živný (ETF) 
Doc. Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. (FF) 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) 
MUDr. Josef Fontana (3. LF) 
MUDr. Miroslav Důra (1. LF) 
Mikuláš Ferjenčík (FHS) 
Mgr. Ladislava Říhová (HTF) 
 
 
 
Hosté 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor  
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti  
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost  
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace  
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj  
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku  
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro koncepci studia  
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor pro zahraniční styky a mobilitu  
Prof. ThDr. Jan B. Lášek, člen kolegia rektora  
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., člen kolegia rektora  
PhDr. Alice N. Tejkalová, PhD., členka kolegia rektora  
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK  
Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK  
MUDr. Milan Prášil, MBA, RUK  
JUDr. Michael Kučera, HTF  
RNDr. Štěpán Bojar, ÚVT  
Mgr. Petra Köpplová, RUK 
Prof. RNDr. David Storch, Ph.D., ředitel Centra teoretických studií UK 
Ing. Marie Klečková, tajemnice LF P 

 
 

Zápis ze zasedání dne 10. října 2014 
 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy a zahájil zasedání.  
 
Skrutátory byli určeni MUDr. Jana Mašková (1. LF), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Bc. Peter 
Korcsok (MFF).  
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
Program zasedání AS UK 

Předsednictvo AS UK navrhlo na svém zasedání dne 30. října 2014 program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  
 

1) Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů 
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 6. června 2014 
3) Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2013/2014 
4) Vystoupení J. M. pana rektora 
5) Vnitřní předpisy UK 
6) Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015 
7) Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí 
8) Právní jednání 
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9) Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK 
10) Návrh Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 
11) Návrh na jmenování Vědecké rady Centra teoretických studií UK 
12) Informace o činnosti Etické komise UK 
13) Informace z pracovních komisí AS UK 
14) Informace z Rady vysokých škol 
15) Informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK 
16) Různé 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdrželi se 0  
Schváleno 

 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK 6. června 2014 

 
Danka Humlová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu. 
Připomínky vznesl Mgr. Martin Holý (HTF). Návrh zápisu byl modifikován zapracováním vznesených 
připomínek a zveřejněn mezi materiály v modifikovaném znění. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 6. června 2014.” 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdrželi se 0  
Schváleno 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování 
Navrženi byli PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), Josef Borovka (LF HK) a Mgr. Roman Šolc (PřF). 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování: 
Pro 41, proti 0, zdrželi se 2 
 
Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. Roman Šolc (PřF). 
 

3. Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 
2013/2014 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil, že předsednictvo AS UK v době letních prázdnin 
akademického roku 2013/2014 jednalo na čtyřech zasedáních: 16. července 2014, 6. srpna 2014, 10. září 
2014 a 30. září 2014 a informoval o rozhodnutích předsednictva AS UK, při kterých předsednictvo využilo 
zmocnění jednat jménem pléna senátu.  

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, informoval o průběhu projednávání 
materiálů, které ekonomická komise AS UK dostávala vždy před zasedáním předsednictva AS UK, diskutovala 
o nich v emailové konferenci komise a připravila k nim svá stanoviska, která byla poté prezentována, buď 
osobně předsedou komise, nebo písemně na zasedáních předsednictva AS UK. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za součinnost s ekonomickou komisí AS UK. 

Rozprava ke zprávě o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 
2013/2014 

Mgr. Jiří Mikušek (FarmF) se ptal, čeho se týkala stížnost Mgr. Daniela Štrobla v části zprávy z činnosti 
předsednictva AS UK: „Předsednictvu AS UK byla dne 30. září 2014 doručena stížnost Mgr. Daniela Štrobla. 
Předsednictvo stížnost projednalo, ale neshledává stížnost relevantní a v tomto znění mu bude také 
odpovězeno.” 
 
Dotaz zodpověděl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a sdělil, že stížnost se týkala osoby, jejíž jméno 
z důvodu nadcházejících voleb do zastupitelstva, ve kterých tato osoba kandiduje, nezmíní, neboť ona sama 
nemá vztah k Akademickému senátu Univerzity Karlovy ani k Univerzitě Karlově.  
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Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 
2013/2014.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi 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), popřál 
Akademickému senátu UK úspěšné vykročení do akademického roku 2014/2015. J. M. pan rektor informoval 
členy AS o probíhajících jednáních nad novelou vysokoškolského zákona. Pracovní skupina ve složení 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. a za Radu vysokých škol Mgr. 
Miroslav Makajev, JUDr. Marek Hodulík, RNDr. Pavel Popela, Ph.D. hledala v minulých měsících řešení mezi 
návrhy Rady vysokých škol a Českou konferencí rektorů. Dále informoval členy AS, že po jednání s Ing. 
Andrejem Babišem, ministrem financí, nebudou veřejné vysoké školy součástí připravované konsolidační 
vyhlášky. J. M. pan rektor zmínil, že v Praze proběhl velký veletrh vysokých škol. Také zmínil, že otázkou 
zůstává řešení výuky malých oborů, kde vidí východisko v tzv. Joint degree program, integrovaných 
společných studijních oborech se zahraničními partnery. J. M. pan rektor informoval o tom, že v Turecku 
působí instituce, která jedná jménem Univerzity Karlovy a nabírá studenty do studia, aniž by o tom Univerzity 
věděla. J. M. pan rektor zdůraznil, že Univerzita Karlova s žádnou takovou institucí nespolupracuje. J. M. pan 
rektor informoval, že došlo k dokončení dlouholetého sporu mezi Hlavním městem Praha a Univerzitou 
Karlovou o vlastnictví domů v ul. Rettigova a Celetná. Oba objekty patří Hlavnímu městu Praha, které je 
Univerzitě bude pronajímat na dobu padesáti let za dvanáct tisíc korun ročně. Po této dohodě by J. M. pan 
rektor rád v těchto objektech zahájil rekonstrukce. J. M. pan rektor sdělil, že v průběhu dnešního dne 10. října 
2014 se spustí nová grafika webu Univerzity. J. M. pan rektor pozval členy AS na připomínkové akce k 17. 
listopadu – dopolední setkání na Albertově a na večerní setkání a koncert, 18. listopadu na konferenci o 
listopadu 1939 a 1989 a na večerní divadelní představení Zahradní slavnost ve Stavovském divadle. 
 
Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se ptal, jestli Univerzita bude podporovat a propagovat své studijní obory, které 
jsou akreditované bilingválně i v zahraničí. J. M. pan rektor odpověděl, že společně s pražskými vysokými 
školami budou akreditované bilingvální obory vyučované na Univerzitě Karlově prezentovány na připravované 
adrese studyinprague.com, také probíhají jednání na ministerstvu zahraničí a ambasádách České republiky 
v zahraničí a také se bude Univerzita prezentovat na veletrzích vysokých škol. Mgr. Samuel Zajíček (FF) se 
dále ptá, jak to bude s podporou malých oborů, kterých je na Filozofické fakultě velké množství? J. M. pan 
rektor odpověděl, že možné řešení je v již zmíněném programu integrovaného společného studia se 
zahraničními univerzitami. 
 
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D. (KTF) se ptal, jestli by mohl J. M. pan rektor informovat členy AS o 
personálních změnách na Univerzitě. J. M. pan rektor informoval, že v minulých měsících jmenoval MUDr. 
Jitku Feberovou, Ph.D. ředitelkou Ústřední knihovny UK, Bc. Martina Urxe ředitelem Ústavu výpočetních 
technologií, MUDr. Milana Prášila, MBA ředitelem Centra pro přenos poznatků a technologií. Prof. RNDr. 
Bedřich Moldan, CSc. požádal J. M. pana rektora o uvolnění z funkce ředitele Centra pro otázky životního 
prostředí, bylo mu vyhověno, a novým ředitelem Centra byl jmenován Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. Dále 
informoval, že doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. a doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. se stali členy Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace, odborného a poradního orgánu vlády České republiky.  
 
Mgr. Roman Šolc (PřF) zmínil o diskuzi mezi senátory AS o personálním deficitu na ústavu výpočetních 
technologií a zeptal se, proč v nedávné době došlo k tolika změnám na tomto ústavu? J. M. pan rektor sdělil, 
že s dřívější činností Ústavu nebyl spokojen a zaznamenal nespokojenost a stížnosti z fakult. Zdůraznil, že 
povinnosti a funkce Ústavu jsou zachovány. PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV) sdělil, že má důvěru v nové 
vedení Ústavu a na fakultě s ním mají dobré zkušenosti. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
Schváleno tichým souhlasem 
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5. Vnitřní předpisy UK  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., 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. dílčí změna Statutu UK (čj. 174a/2014) 
 

Bod uvedl J. M. pan rektor. Dílčí změna spočívá v oprávnění předsednictva AS UK usnášet se na vyjádřeních 
senátu v době letních prázdnin a v obdobích mezi zasedáními senátu.  
 
- pozměňovací návrh Mgr. Romana Šolce (PřF) (čj. 196/2014) 
 
Mgr. Roman Šolc (PřF) předložil dva pozměňovací návrhy a sdělil, že tak činí z důvodu symbolického 
dorovnání mocenské protiváhy mezi předsednictvem AS UK a AS UK. 
 
(1) V čl. 1, odst. 2 se věta „Požádá-li o to do nejbližšího následujícího zasedání senátu alespoň jedna pětina 
všech jeho členů, koná se na tomto zasedání k vyjádření přijatému předsednictvem rozprava.” nahrazuje 
větou „Nebylo-li usnesení předsednictva podle věty první schváleno na nejbližším zasedání senátu, pozbývá 
platnosti.” 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK: 
Návrh je přípustný; legislativní komise AS UK přijetí návrhu nedoporučila. 
 
Hlasování 
Pro 7, proti 10, zdrželi se 28  
Pozměňovací návrh (1) nebyl schválen 
 
Navrhovatel předložil svůj druhý pozměňovací návrh. 
(2) V čl. 1, odst. 2 se věta „Požádá-li o to do nejbližšího následujícího zasedání senátu alespoň jedna pětina 
všech jeho členů, koná se na tomto zasedání k vyjádření přijatému předsednictvem rozprava.” nahrazuje 
větou „Na nejbližším následujícím zasedání senátu se k vyjádření přijatému předsednictvem koná rozprava; 
pokud se tak senát usnese, pozbývá vyjádření další platnosti.” 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK: 
Návrh je přípustný; legislativní komise AS UK přijetí návrhu doporučila. 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdrželi se 5 
Pozměňovací návrh (2) byl schválen 
 
Rozprava o pozměňovací návrhu (1) a modifikovaném pozměňovacím návrhu (2) dílčí změny 
Statutu UK 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se ptá, jaká je tíže „vyjádření” při schvalování evropských projektů. 
J. M. pan rektor odpověděl, že po „vyjádření” předsednictva AS UK pokračuje projekt ke schválení Správní 
radou UK, které trvá nějaký čas. Po určitou dobu lze tedy negativním stanoviskem AS UK pracovat a otevřít 
k projektu diskuzi. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. upozornil senátory AS, že nejde o konstitutivní výkon, ale o 
vyjádření. MUDr. Martin Havrda (3. LF) sdělil, že chápe naléhavost urychlit projednávání, ale dodává, že  by 
bylo lepší umožnit v takových případech AS UK hlasování per rollam. J. M. pan rektor souhlasí, že by se 
hlasování per rollam v budoucnu mělo zabudovat do předpisů. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, 
připomenul, že bylo otevřeno připomínkování k Volebnímu a jednacímu řádu AS UK a pokusí se tam možnost 
hlasování per rollam vložit. 
 
Mgr. Michal Tuláček (PF) podpořil modifikovaný pozměňovací návrh (2) a v případě, kdy AS UK nebude 
souhlasit se stanoviskem předsednictva AS UK jako signál pro předsednictvo AS UK. Vítá možnost obligatorní 
diskuze. 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK: 
Legislativní komise AS UK vyjádřila k návrhu ve znění pozměňovacího návrhu souhlasné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
 „AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK (čj. 174a/2014) ve znění modifikovaného pozměňovacího návrhu (2).” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 3 
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Schváleno 
 

b. dílčí změna Přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 174b/2014) 
 
Bod uvedl a představil J. M. pan rektor. Dílčí změna se týká rozšíření použití sociálních fondů Univerzity. 
 
Rozprava k dílčí změně Přílohy č. 8 Statutu UK 
Mgr. Michal Tuláček (PF) se ptal, proč lze příspěvek na školkovné poskytnout jen od dvou do čtyř let věku 
dítěte? PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, odpověděla, že se jedná o pokrytí 
nejkritičtějšího věku a jde zejména o opatření umožňující umístit své dítě do privátní školky, pokud se 
nedostane do školky státní. J. M. pan rektor poté odpověděl, že souhlasí i o prodloužení rozmezí na nejvýše 
do pěti let. 
 
Stanovisko legislativní komise AS UK: 
Legislativní komise AS UK vyjádřila k návrhu vnitřního předpisu souhlasné stanovisko s výhradou legislativně 
technických oprav - v čl. 16b odst. 2 písm. b) odkaz na odst. 2 nahradit odkazem na odst. 3 a čárkou na konci 
odst. 3 písm. c) nahradit „nebo”. 

Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 174b/2014) s výhradou legislativně technických 
oprav.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 

 
6. Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor představil členům AS Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměr Univerzity Karlovy v Praze pro 
rok 2015, který vychází ze schváleného dokumentu Dlouhodobého záměru 2011-2015, zároveň J. M. pan 
rektor zmínil, že již začaly přípravy na novém Dlouhodobém záměru.  
 
Rozprava k návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se ptá, jestli bude vytvořeno hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru 
Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014. J. M. pan rektor odpověděl, že bude, ale až na konci roku 2014. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) se ptá na objasnění kap. 2 (Studium) o zveřejňování výukových opor 
v režimu otevřeného přístupu. Dotaz zodpověděl J. M. pan rektor a sdělil, že se jedná o režim otevřeného 
přístupu Open Access a také zmínil, že se v současné době dokončují dokumenty k repozitářům Univerzity o 
zveřejňování monografií a studijních materiálů. Odpověď doplnil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor 
pro tvůrčí a ediční činnost, a dodal, že o repozitáři intenzivně jedná pracovní skupina Discovery vedená 
ředitelkou Ústřední knihovny MUDr. Jitkou Feberovou, Ph.D. V současném návrhu se počítá i s možností 
omezeného otevřeného přístupu k připravovaným patentům. Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) doplnil otázku a 
zeptal se, jestli se jedná o intranetový Open Access jen na Univerzitě nebo bude volně přístupný pro širokou 
veřejnost? Zároveň zmínil obavu z vykrádání know-how soukromými firmami. J. M. pan rektor a sdělil, že 
Open Access bude v rámci Univerzity Karlovy.   
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015.” 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 

7. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí  
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., 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 jednotlivým návrhům.  
 
Volební a jednací řád AS KTF UK (čj. 182/2014) 
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Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Pravidla pro přiznávání stipendií PedF (čj. 193/2014) 
Hlasování 
Pro 47, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Statut FTVS (čj. 216/2014) 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Organizační řád Centra pro teoretická studia (čj. 191/2014) 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 
Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (čj. 192/2014) 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Usnesení: 
„AS UK schválil: 

– změnu Volebního a jednacího řádu AS KTF UK (čj. 182/2014) 
– změnu Pravidel pro přiznávání stipendií PedF UK (čj. 193/2014) 
– změnu Statutu FTVS UK (čj. 216/2014) s výhradou legislativně technických oprav 
– Organizační řád Centra pro teoretická studia (čj. 191/2014) 
– Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (čj. 192/2014).” 

 
8. Právní jednání 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemku parc. č. 935, jehož součástí 
je budova č.p. 144, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 součástí distribuční soustavy v budově 
č.p. 144, jež je součástí pozemku parc. č. 935 v k.ú. Nové Město a v právu přístupu do budovy za účelem 
jejího provozování a udržování ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praze 5, Svornosti 3199/ 19a, PSČ 
150 00, ICO 27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 893 324,- Kč bez 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 41, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha ve 
prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 stavby a plynárenského zařízení v části 
pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem 
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zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení ve prospěch Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praze 4, U Plynárny 500, 
PSČ 145 08, ICO 27403505, za jednorázovou úhradu ve výši 5 524,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh 
předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. 0) zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 764/228 a 
parc. č. 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu V 
Zářezu 902, Praha 5 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a 
užívání inženýrské sítě v části pozemků parc. č. 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch 
Společenství vlastníků jednotek domu v zářezu 902, Praha 5, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČO 
01492900, za jednorázovou úhradu ve výši 20 743,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k 
vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. 0) zák. č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách, v 
platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 40, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 
1524/1 a 1548, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 osobní služebnosti spočívající v umístění součástí distribuční 
soustavy k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 1524/1 a 1548 v k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu 
přístupu a vjezdu na pozemky za účelem jejího provozování a udržování ve prospěch PREdistribuce, a.s., se 
sídlem Praze 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 694 723,- 
Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 
písm. 0) zák. č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
Hlasování 
Pro 39, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 764/112, 764/228 
a 764/229, v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 stavby energetického zařízení v části 
pozemků parc. č. 764/ 112, 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za 
účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav energetického zařízení ve prospěch 
PREdistribuce, a.s., se sídlem Praze 5, Svornosti 3199/ 19a, PSC 150 00, IČO 27376516, za jednorázovou 
úhradu ve výši 76 361,- Kč bez 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 42, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu prostor v objektu vysokoškolské koleje 
Vltava, uzavřené se společností JUVAclubs s.r.o. 
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Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu prostor v objektu vysokoškolské 
koleje Vltava, uzavřený se společností JUVAclubs s.r.o., se sídlem Chemická 953, 148 00 Praha 4 - Kunratice, 
IC: 27662462, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Souhlasné prohlášení o vzniku práva k nemovitostem - pozemkům parc. č. 33/81 a parc. č. st. 
1395 k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 s obchodní společnosti SAKA reality, s.r.o, souhlasné prohlášení o vzniku 
práva k nemovitostem - k pozemkům parc. č. 133/81 a parc. č. st. 139 , k.ú. Mariánské Lázně, obec 
Mariánské Lázně, oddělené geometrickým plánem č. 1810-45/2013 ze dne 30. dubna 2013 zpracovaným Ing. 
Jiřím Pišlem, a odsouhlaseným Katastrálním úřade pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb pod č. 
475/2013 a doporučuje tento návrh 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.” 
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor ve správě Fakulty tělesné výchovy a sportu v ul. José 
Martího 31, Praha 6, MUDr. Davidu Pánkovi, Ph.D. 
 
Rozrava: 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) se ptá, jestli budou prostory určené k pronájmu odpovídat technickým 
požadavkům pro zřízení ordinace? Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) odpověděl, že nejde o 
vybudování nové ordinace, ale o prodloužení pronájmu již fungující ordinace. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 nájemní smlouvy na pronájem prostor v ul. José Martího 31, Praha 6, o 
výměře 100 m2 MUDr. Davidu Pánkovi, Ph.D., bytem Dejvická 30, 160 00 Praha 6 - Dejvice, k provozování 
lékařské neurologické praxe a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v ul. José Martího 31, Praha 6, obchodní společnosti X-
dent s.r.o. 
 
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že stejně jako v případě neurologické ordinace MUDr. 
Davida Pánka, i zde jde o prodloužení nájemní smlouvy. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 nájemní smlouvy na pronájem prostor v ul. José Martího 31,v Praha 6, o 
výměře 46,6 m2 obchodní společnosti X-dent sro., José Martího 31, Praha 6, IČO: 02053314, k provozování 
zubní ordinace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
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Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem zastavěných částí pozemků na Albertově - parc. 
č. 1411, 1412 a 1413/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha, Českému vysokému učení technickému 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 nájemní smlouvy na pronájem zastavěných částí pozemků parc. č. 1411, 
1412 a 1413/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha, Českému vysokému učení technickému, Zikova 4, 166 36 
Praha 6, IC: 68407700, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdrželi se 2 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostor v areálu 
„Vltava”, Weilova 1144/2, Praha 10 - Hostivař, uzavřené dne 3. 5. 2013 mezi UK a Sound Trust, 
s.r.o. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 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 smlouvy o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostor v 
areálu „Vltava”, Weilova 1144/2, Praha 10 - Hostivař, uzavřené dne 3. 5. 2013 mezi UK a Sound Trust, s.r.o., 
a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. Plzeň pro potřeby výstavby UniMeC 
Lékařské fakulty v Plzni 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu právního úkonu vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu s Fakultní nemocnici Plzeň, samostatnou příspěvkovou 
organizací, sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, IČO: 00669806, jejímž předmětem je koupě 
pozemků parc. č. 12102/ 1 16 a parc. č. 12791/5 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň za úhradu kupní ceny ve výši 2 841 
690,- Kč a doporučuje tento návrh 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.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 

9. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 
Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 2. 
lékařské fakulty 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy 2. lékařské fakulty 

ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 

stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
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Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 

Lékařské fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrhy věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v 
Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro 
správu majetku a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 

Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 

Lékařské fakulty v Plzni 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh věcného Záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v 
Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu 
kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 

Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Ústavu 

pro jazykovou a odbornou přípravu 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu pro 
jazykovou a odbornou přípravu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a 
vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
 

Návrh Opatření rektora na vyjmutí části nemovitého majetku v areálu Vltava, Weillova 1144, Praze 

- Hostivaři ve vlastnictví UK v Praze ze správy Kolejí a menz a Opatření rektora o svěření správy 

nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora na vyjmutí části nemovitého majetku v areálu 
Vltava, Weilova 1144, v Praze - Hostivaři ve vlastnictví UK V Praze ze správy Kolejí a menz a Opatření rektora 
o svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve 
smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu 
kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 
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Návrh Opatření rektora na vyjmutí nemovitého majetku nemovitostí v Petrské ul. č. 3, Praha 1, ve 

vlastnictví UK v Praze ze správy Kolejí a menz 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, se ptal, jestliže je současná finanční ztráta 
koleje v Petrské ul. č. 3 400 tis. Kč, jaké jsou plány na další využití koleje? J. M. pan rektor odpověděl, že by 
rád do koleje v Petrké ul. č. 3 přesunul Centrum pro přenos poznatků a technologií a zároveň by na koleji 
chtěl vybudovat pokoje pro hostující profesory. Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. sdělil, že otázka ekonomické 
komise byla zodpovězena a ekonomické komise AS UK senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření 
rektora vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze návrh 
věcného záměru opatření rektora na vyjmutí nemovitého majetku nemovitostí v Petrské ul. č. 3, Praha 1, ze 
správy Kolejí a menz a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdrželi se 1 
Schváleno 
 

Návrh Opatření rektora o vyjmutí nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze ze správy 

Právnické fakulty na UK v Praze 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o vyjmutí nemovitého majetku ze správy Právnické 
fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 

 
10.  Návrh Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 

Bod uvedl J. M. pan rektor a sdělil, že jde o tradiční Opatření rektora. Formálně jde o změnu data. 
 
Mgr. Martin Holý, v zastoupení předsedy sociální komise AS UK, seznámil členy senátu se stanoviskem sociální 
komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Opatření rektora vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování na UK.” 
Hlasování 
Pro 43, proti 0, zdrželi se 0 
Schváleno 

 
11.  Návrh na jmenování Vědecké rady Centra teoretických studií UK (CTS UK) 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo řediteli CTS prof. RNDr. Davidu 
Storchovi, Ph.D. 
 

Prof. RNDr. David Storch, Ph.D. představil členům AS Centrum teoretických studií a poté představil navržené 
kandidáty na jmenování vědecké rady CTS UK. Jsou jimi prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prof. PhDr. Pavel 
Kouba a PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. 
 
Předseda komise pro tajné hlasování Mgr. Roman Šolc (PřF) seznámil členy AS s procedurou tajného 
hlasování. Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil. 

 
12.  Informace o činnosti Etické komise UK 
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PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo MUDr. Martinu Havrdovi, předsedovi 
Etické komise UK. 
 
MUDr. Martin Havrda, předseda Etické komise UK, seznámil členy AS UK s dosavadním fungováním Etické 
komise UK. Komise pracuje ve složení MUDr. Martin Havrda (3. LF), Jáchym Srb (FSV) a MUDr. Josef Fontana 
(3. LF), prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (1. LF), prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV), doc. RNDr. Jan Černý, 
Ph.D. (PřF) a prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan (ETF). Hned na počátku svého fungování musela komise vyřešit 
otázku mlčenlivosti ve věci projednávaných materiálů. Do dnešního dne komise obdržela čtyři podněty a ke 
dvěma z nich zaujala stanovisko na svém červnovém zasedání. V obou případech bylo diskutováno posouzení, 
je-li daná disertační práce v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy v Praze. V jednom případě komise 
dospěla ke stanovisku, že daná dizertační práce není v souladu v Etickým kodexem UK, ve druhém případě, že 
disertaní práce je v souladu s Etickým kodexem UK. Komise řeší problém, jak zveřejnit svá stanoviska tak, 
aby nebylo patrno, o kom komise jednala. Výhledově by komise ráda své možnosti rozšířila a uspořádala 
konferenci na etická témata. 
 
Rozprava 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) se ptá, jestli spolupracovali ti, kterých se podněty týkali? MUDr. Martin 
Havrda, předseda Etické komise UK, odpověděl, že osobně s nimi nejednali, ale byli osloveni dopisem. 
 
Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF) se ptá, jestli jde už o obhájené disertační práce a jaký dopad má stanovisko 
Etické komise UK na tyto práce. MUDr. Martin Havrda, předseda Etické komise UK, odpověděl, že se jedná o 
již obhájené dizertační práce, dokonce z dávné doby. 
 
J. M. pan rektor poděkoval Etické komisi UK za jejich práci. (Potlesk pléna.) 
 
Návrh usnesení: 

 „AS UK vzal na vědomí informace o činnosti Etické komise UK.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 

Seznámení s výsledky tajného hlasování k bodu 11. 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, předal slovo Mgr. Romanu Šolcovi, předsedovi komise pro tajné 
hlasování, aby AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování.  
 
Výsledky tajného hlasování o jmenování členů Vědecké rady Centra pro teoretických studií UK.  
Vydáno bylo 46 hlasovacích lístků.  
Odevzdáno bylo 46 hlasovacích lístků, z toho 46 platných.  
 
Pro prof. Mgr. Miroslava Bártu, Dr. bylo odevzdáno hlasů 45 ano.  
Pro prof. PhDr. Pavla Koubu bylo odevzdáno hlasů 46 ano.  
Pro PhDr. Ondřeje Ševečeka, Ph.D. bylo odevzdáno hlasů 46 ano. 
 

13.  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. Michal Tuláček (PF), v zastoupení předsedy ediční komise AS UK, sdělil, že komisi byl představen postup 
prací na novém vizuálním stylu, komisi se představila MUDr. Jitka Feberová, nová ředitelka Ústřední knihovny 
UK a Bc. Martin Urx, ředitel Ústavu výpočetních technologií. 
 
Mgr. Roman Šolc (PřF), předseda studijní komise AS UK, sdělil, že komise se sešla  nad paragrafovaným 
zněním novely vysokoškolského zákona a shromáždila připomínky k novele, které dále poskytla J. M. panu 
rektorovi a Mgr. Miroslavu Makajevovi, univerzitnímu delegátovi ve Studentské komoře Rady vysokých škol. 
  
Mgr. Martin Holý (HTF), v zastoupení předsedy sociální komise AS UK, sdělil, že na svém zasedání komise dvě 
žádosti o jednorázovou finanční dotaci zamítla z důvodu nesplnění podmínek udělení dotace a dvě odložila pro 
nepřítomnost žadatelů a nutnosti dovysvětlení některých částí žádosti. 



Zasedání AS UK dne 10. října 2014  
- 14 - 

 

 
Bc. Anna Matys (FF), v zastoupení předsedy petiční komise AS UK, informovala, že komise nedostala žádný 
podnět a v mezidobí nezasedala.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 
14.  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., univerzitní delegát v Radě vysokých škol, informoval členy AS, že RVŠ se věnuje 
zejména novele vysokoškolského zákona. 18. září 2014 se na 19. jednání předsednictva RVŠ předsednictvo 
sešlo s PhDr. Marcelem Chládkem, MBA, ministrem školství mládeže a tělovýchovy, náměstkem JUDr. PhDr. 
Petrem Mlsnou, Ph.D. a prof. MUDr. Tomáše Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy v Praze a 
předsedou České konference rektorů. Po mnohokrát opakované volbě byl ve Studentské komoře RVŠ zvolen 
předsedou Daniel Thibaud z Univerzity obrany. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 

15.  Informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo Mgr. Danielu Toropilovi (ÚVT). 
 
Mgr. Daniel Toropila (ÚVT) informoval členy AS o změnách ve vnitřní komunikaci AS UK. Pro práci AS UK byla 
na Google, Inc. zřízena doména senat.cuni.cz a pracovní prostředí Google apps. Senátoři byli už před 
říjnovým zasedáním osloveni, jestli souhlasí se zřízením účtu. Na základě jejich kladné odpovědi jim byl 
vytvořen účet a mají možnost nahlédnout do vybudovaného prostředí. Sdělil, že nové emailové konference 
pro senát a jeho komise budou spuštěny v blízké době.   
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace o návrhu na změnu ve vnitřní komunikaci AS UK.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 
16.  Různé 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK,vyzval členy AS, jestli mají nějaké téma do bodu Různé, a předal 
slovo Mgr. Vilému Anzenbacherovi (PF). 
 
Mgr. Vilém Anzenbacher (PF), náhradník univerzitního delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol 
(SK RVŠ) informoval o tom, že ve Studentské komoře RVŠ byl zvolen nový předseda Daniel Thibaud, student 
z Univerzity obrany. Zároveň zmínil, že volba předsedy byla komplikována tím, že se komora nedokázala 
dohodnout a volba tak probíhala na mnohokrát, cítí ze současných delegátů v SK RVŠ nezájem, a jelikož bude 
AS UK volit své nové zástupce na příštím zasedání 21. listopadu 2014, prosí o zvážení při volbě nového 
delegáta.   
 
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 21. listopadu 2014, a zasedání ukončil ve 13:40. 
 
 

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

 
 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK  
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Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 10. října 2014 
 

1. AS UK schválil program zasedání. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 6. června 2014. 
3. AS UK vzal na vědomí informaci o zprávě o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin 

akademického roku 2013/2014. 
4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora. 
5. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK (čj. 174a/2014) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. 
6. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 174b/2014) s výhradou legislativně technických 

oprav. 
7. AS UK schválil návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015. 
8. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS KTF UK (čj. 182/2014). 
9. AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií PedF UK (čj. 193/2014). 
10. AS UK schválil změnu Statutu FTVS UK (čj. 216/2014) s výhradou legislativně technických oprav. 
11. AS UK schválil Organizační řád Centra pro teoretická studia (čj. 191/2014). 
12. AS UK schválil Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (čj. 192/2014). 
13. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součástí distribuční soustavy v budově 

č.p. 144, jež je součástí pozemku parc. č. 935 v k.ú. Nové Město a v právu přístupu do budovy za účelem 
jejího provozování a udržování ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praze 5, Svornosti 3199/ 19a, 
PSČ 150 00, ICO 27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 893 324,- Kč bez 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. 

14. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby a plynárenského zařízení v 
části pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za 
účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení ve 
prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praze 
4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, ICO 27403505, za jednorázovou úhradu ve výši 5 524,- Kč bez DPH, a 
doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. 0) 
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

15. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, 
provozování a užívání inženýrské sítě v části pozemků parc. č. 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice, obec 
Praha ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu v zářezu 902, Praha 5, se sídlem V zářezu 
902/4, 158 00 Praha 5, IČO 01492900, za jednorázovou úhradu ve výši 20 743,- Kč, a doporučuje návrh 
předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. 0) zák. č. 111/ 1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

16. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno osobní služebnosti spočívající v umístění součástí distribuční 
soustavy k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 1524/1 a 1548 v k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu 
přístupu a vjezdu na pozemky za účelem jejího provozování a udržování ve prospěch PREdistribuce, a.s., 
se sídlem Praze 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 694 
723,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 
15 odst. 1 písm. 0) zák. č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

17. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby energetického zařízení v části 
pozemků parc. č. 764/ 112, 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice a v právu přístupu a vjezdu na pozemky 
za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav energetického zařízení ve 
prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praze 5, Svornosti 3199/ 19a, PSC 150 00, IČO 27376516, za 
jednorázovou úhradu ve výši 76 361,- Kč bez 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. 

18. AS UK projednal návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu prostor v objektu vysokoškolské 
koleje Vltava, uzavřený se společností JUVAclubs s.r.o., se sídlem Chemická 953, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, IC: 27662462, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

19. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společnosti SAKA reality, s.r.o., souhlasné prohlášení o vzniku 
práva k nemovitostem - k pozemkům parc. č. 133/81 a parc. č. st. 139 , k.ú. Mariánské Lázně, obec 
Mariánské Lázně, oddělené geometrickým plánem č. 1810-45/2013 ze dne 30. dubna 2013 zpracovaným 
Ing. Jiřím Pišlem, a odsouhlaseným Katastrálním úřade pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb 
pod č. 475/2013 a doporučuje tento návrh 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. 

20. AS UK projednal návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v ul. José Martího 31, Praha 6, 
o výměře 100 m2 MUDr. Davidu Pánkovi, Ph.D., bytem Dejvická 30, 160 00 Praha 6 - Dejvice, k 
provozování lékařské neurologické praxe a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

21. AS UK projednal návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v ul. José Martího 31,v Praha 
6, o výměře 46,6 m2 obchodní společnosti X-dent s.r.o., José Martího 31, Praha 6, IČO: 02053314, k 
provozování zubní ordinace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

22. AS UK projednal návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem zastavěných částí pozemků parc. č. 
1411, 1412 a 1413/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha, Českému vysokému učení technickému, Zikova 4, 
166 36 Praha 6, IC: 68407700, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 
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23. AS UK projednal návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostor v 
areálu „Vltava“, Weilova 1144/2, Praha 10 - Hostivař, uzavřené dne 3. 5. 2013 mezi UK a Sound Trust, 
s.r.o., a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

24. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu s Fakultní nemocnici Plzeň, samostatnou příspěvkovou 
organizací, sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, IČO: 00669806, jejímž předmětem je koupě 
pozemků parc. č. 12102/ 1 16 a parc. č. 12791/5 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň za úhradu kupní ceny ve výši 2 
841 690,- Kč a doporučuje tento návrh 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. 

25. AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy 2. lékařské 
fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto 
návrhu kladné stanovisko. 

26. AS UK projednal návrhy věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské 
fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu ve smyslu čl. 7 odst. 2 
Pravidel pro správu majetku a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

27. AS UK projednal návrh věcného Záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské 
fakulty v Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k 
tomuto návrhu kladné stanovisko. 

28. AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu pro 
jazykovou a odbornou přípravu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a 
vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

29. AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora na vyjmutí části nemovitého majetku v areálu 
Vltava, Weilova 1144, v Praze - Hostivaři ve vlastnictví UK V Praze ze správy Kolejí a menz a Opatření 
rektora o svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu jazykové a odborné 
přípravy ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k 
tomuto návrhu kladné stanovisko. 

30. AS UK projednal ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze návrh 
věcného záměru opatření rektora na vyjmutí nemovitého majetku nemovitostí v Petrské ul. č. 3, Praha 1, 
ze správy Kolejí a menz a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

31. AS UK projednal návrh věcného záměru opatření rektora o vyjmutí nemovitého majetku ze správy 
Právnické fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a 
vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

32. AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování na UK. 
33. AS UK vzal na vědomí informace o činnosti Etické komise UK. 
34. AS UK schválil návrh na jmenování prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr., prof. PhDr. Pavla Kouby a PhDr. 

Ondřeje Ševečka, Ph.D. členy Vědecké rady Centra teoretických studií UK. 
35. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
36. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol. 
37. 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 
 


