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Zápis ze zasedání AS UK dne 19. října 2018 
 

 

 

1.  Zahájení, určení skrutátorů a předání osvědčení novým senátorům 

 

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

zasedání. JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D., předseda Hlavní volební komise AS UK, předal osvědčení novým členům 

AS UK. 

 
Osvědčení převzali:  
 
Daniel Slovák (2. LF) 
Martin Ponteš (LFHK) 
 
Skrutátory byli určeni: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), 
RNDr. Tomáš Masařík (MFF)  

Ustanovení komise pro tajné hlasování 
 
Navrženi byli: Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF) 
Předsedou volební komise byl zvolen: Mgr. Jakub Horký (PF) 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

Program zasedání AS UK 

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

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

 

 

1. Zahájení, určení skrutátorů a předání osvědčení novým členům 

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

3. Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době mezi jednotlivými zasedáními AS UK 

4. Vystoupení J. M. pana rektora 

5. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2019 

6. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2018 

7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na dobudování areálu 2. LF v Plzeňské ulici 

8. HR Award: interní analýza a akční plán 

9. Vnitřní předpisy fakult 

10. Návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy majetku Fakultě 

sociálních věd 

11. Návrh na založení Association of Human Performance and Health, z. s. 

12. Návrh na založení Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, z.s 

13. Svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v areálu BIOCEV Přírodovědecké fakultě 

14. Právní jednání 

15. Volba členů Hlavní volební komise  

16. Volba člena Rady pro vnitřní hodnocení 

17. Nominace zástupců AS UK do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů 

18. Delegace zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol* 

19. Informace o činnosti delegátů AS UK 

20. Informace z pracovních komisí 

21. Informace z Rady vysokých škol 

22. Různé 

* Bod č. 13 byl zrušen. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil program zasedání.” 



  

Hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
  

 

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

 

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS 

UK konaného dne 15. června 2018 byla doručena jedna připomínka od Doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, 

Dr.rer.nat. (PřF), která byla zapracována a vyvěšena.  

 

Návrh usnesení: 

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

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 
 

3. Zpráva o činnosti Předsednictva AS UK v době mezi jednotlivými zasedáními AS UK 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se zněním Zprávy o činnosti Předsednictva 

AS UK mezi jednotlivými zasedáními AS UK. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil Zprávu o činnosti Předsednictva AS UK mezi jednotlivými zasedáními AS UK.” 

 

Hlasování 

Pro 46, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

  

4. Vystoupení J. M. pana rektora 

 

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

vstup do nového akademického roku a informoval plénum AS UK o proběhlých schůzkách se zástupci vlády, 

kteří přislíbili navýšení financí pro vysoké školy v rámci státního rozpočtu z 1,2 mld. na 2 mld., se 

střednědobým výhledem dalšího navýšení z 2,8 mld. na 3,8 mld. Následně promluvil o Etickém kodexu a 

nutnosti nepřekračovat úvazek vyšší jak 1,5 úvazku. V oblasti studijní agendy sdělil, že na Univerzitu Karlovu 

se zapsal stejný počet studentů jako tomu bylo v minulém roce. U doktorského studia informoval o tom, že se 

již schází koordinační rady a chystá se audit na 8 fakultách. U otázky vnitřního hodnocení oznámil, že první 

vlna akreditací je úspěšně ukončena a teď se začíná pracovat na druhé. U Metodiky 17+ sdělil, že Vědecká 

rada schválila nástin hodnocení tvůrčí činnosti. V právní oblasti informoval o novele zákona o vědě, která se 

však bude týkat pouze technicistních změn, pokračoval informací k zřízení mimořádného profesora na UK. V 

oblasti GA UK uvedl, že budou provedeny změny, které by měly, společně s metodikou připravovanou 

právním odborem, pomoci fakultám vyřešit problém s hrazením cestovních výdajů. U OP VVV se daří částky 

vyčerpat, stejně tak jako u univerzitních projektů budou indikátory naplněny a u fakultních projektů se 

projekty aktuálně zpracovávají. V oblasti mezinárodních zpráv sdělil, že je silně podporována 

internacionalizace, postupně se prohlubuje spolupráce v rámci 4EU, dále je zájem uzavírat nová strategická 

partnerství. U mezinárodního hodnocení UK uvedl, že byla odeslána průběžná zpráva, která deklaruje 

postupné naplňování doporučení Evropské univerzitní asociace. Následně zmínil úspěšnou práci na projektu 

Alumni, uzavření dodatku k nájemní smlouvě budovy v ulici Rettigové, kde sídlí PedF. Sdělil, že smlouva nyní 

umožňuje čerpat státní dotaci na rekonstrukci budovy. Dále informoval o vzniku memoranda s hl. m. Prahou, 

městskou částí Praha 2 a UK o svěření prostor na Albertově do správy UK. Závěrem pozval senátorky a 

senátory k řadě významných událostí, které se na UK připravují, včetně udělení ceny Karla IV. Joachimu 

Gauckovi a vědecké konference Univerzita a Republika. Zmínil také tři právě vycházející publikace, které se 

vztahují k výročí založení Československé republiky. Svoje vystoupení zakončil žádostí o projednání dvou 

dokumentů per rollam, týkajících se bezplatného převodu pozemků v Tróji a stavby kampusu v Jinonicích a 

informací vztahující se k plagiátorství, tedy zavádění Turnitinu, který svými možnostmi přesahuje současný 

Thesis, implementací požadavků GDPR. V této souvislosti také zmínil zahájení řízení k odebrání titulu. 

Nakonec doplnil informace skrze prezentaci, která bude plénu rozeslána. 

 

 



 

Rozprava  

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, se dotázal na upřesnění podkladu k MFF v Tróji. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vysvětlil, že MFF by ještě ráda požádala o přidání bodu do per rollam hlasování 

a uvedl, že se jedná o dodatek ke smlouvě na nový pavilon v Tróji. Vysvětlil, že se jedná v zásadě o banální 

věc, prodloužení stavby o měsíc a navýšení o 6 mil., které uhradí sama fakulta. Dále vysvětlil, že k tomu 

došlo objevením černé skládky v místě, kde má stát výsledná stavba.  

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, se dotázal na neuhrazování cestovného u fakult. 

J.M. pan rektor vysvětlil, že se nejedná o cestovné za cestu samotnou, neboť ta je vždy hrazena, ale o 

cestovné - stravné v době pracovního výjezdu. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, navázal otázkou, zda nelze tento problém řešit přes 

stipendia.  

J.M. pan rektor osvětlil, že možností řešení tohoto problému je několik, avšak na některých fakultách chybí 

vůle hledat k nim cestu. Nicméně Právní odbor v tuto chvíli připravuje metodiku, která vysvětluje, jak mají 

fakulty postupovat a jaké všechny možnosti k proplácení mají.  

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) vystoupil s pochvalou k problematice plagiátorství, uvedl, že sám byl na 

školení a nový systém je mnohem lepší než původní a dotázal se, kdy dojde k přechodu z Thesis na Turnitin. 

J.M. pan rektor reagoval, že jeho přání je, aby došlo k překlopení po novém roce.  

 

MUDr. Josef Fontana (3. LF) doplnil aktuální informace z jednání a uvedl, že k překlopení by mělo dojít v 

prvním čtvrtletí příštího roku. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) vystoupila s otázkou, zda by nešlo upravit Etický kodex tak, 

aby vznikl určitý tlak na školitele, aby nedocházelo k selhání a za další sdělila, že plagiátorství není největším 

problémem. Za ten označila psaní závěrečných prací na zakázku, které jsou neodhalitelné a nepostižitelné. V 

této souvislosti uvedla, že by možným krokem pro zmírnění těchto skutečností bylo odevzdání práce s 

úpravami, tedy metadaty, a dále se zeptala, zda by SIS toto dokázal.  

J.M. pan rektor uvedl, že s paní docentkou Cvrčkovou souhlasí, že ve většině případů se skutečně jednalo o 

chybu školitele. Z tohoto důvodu se rozhodl, že zavede namátkovou kontrolu prací, které jsou zadány. Také 

souhlasil s tím, že práce na zakázku jsou problém, avšak komise se může studenta na jeho práci zeptat a dá 

se z rozhovoru poznat, zda student práci skutečně psal. Školitel se má se studentem pravidelně setkávat a 

vést ho. 

 

MUDr. Josef Fontana (3. LF) promluvil blíže o ghostwritingu a jeho možných řešeních. Sdělil, že tatáž firma, 

skrze kterou dochází k implementaci Turnitinu, také nabzí program obsahující AI, která se snaží odhalit, zda 

práci psal pouze jeden člověk. Avšak, jak sdělil, v tuto chvíli ještě není program natolik dokonalý, aby mohl 

být použitelný.  

 

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, vznesl podnět k rigoróznímu řádu, kdy v případě, že u 

závěrečné práce je shledáno, že se jedná o plagiát, je zahájeno disciplinární řízení na dané fakultě. Uvedl, že 

problém je u osob píšících rigorózní práci, kteří nemají status studenta, čili zde není působnost disciplinární 

komise. Sdělil, že dosah by mohla mít Etická komise, která však v této věci nedisponuje takovými možnostmi 

jako disciplinární komise a navrhl, aby do disciplinárního řádu byla přidána věta, že v případě, kdy je zjištěno, 

že se jedná o plagiát, je řízení ukončeno. Zdůvodnil, že v opačném případě může student práci přepracovat a 

znovu odevzdat. 

 

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že v tuto chvíli řeší podezření ze zaplacené 

práce a způsob řešení této skutečnosti ho vede k žádosti o úpravu Studijního a zkušebního řádu, aby nebylo 

možné přistoupit ke státní závěrečné zkoušce při probíhajícím disciplinárním řízení. Zdůvodnil návrh tím, že v 

některých případech nelze spoléhat na to, že komise u zkoušky rozhodne, zda je skutečně student autorem či 

ne, a pokud by komise měla podezření, zkouška pravděpodobně nebude probíhat nezaujatě. 

 

J.M. pan rektor sdělil, že souhlasí s podněty a z jeho strany lze očekávat plnou podporu i po stránce zkrácení 

projednání předpisu na senátu a doporučil obrátit se na JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., předsedu Legislativní 

komise nebo na prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., prorektorkou pro studijní záležitosti. 

 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) vystoupil ještě k plagiátorství, kde uvedl, že Turinitin není všemocný 

nástroj, který je definitivním řešením, že se jedná o celkové hodnocení kvality a o etiku. Vyzval k tomu, 



abychom se věnovali grémiím a radám, neboť práce v nich je dramaticky odlišná, a měli bychom hledat cesty, 

jak si vyměňovat zkušenosti a pomáhat si.  

 

Mgr. David Pavlorek (FF) se zeptal na výši úvazků a na přenos - uznání profesorských a docentských titulů. 

Konkrétně se dotazoval na to, kolika lidí se to týká. 

J.M. pan rektor reagoval, že se velikost úvazku vztahuje k opatření rektora č. 21/2018, kde je jasně uvedeno, 

že úvazek nesmí překročit 1,5 a je to věcí fakult, jakým způsobem toho docílí. U přenosů titulů uvedl, že 

přesný počet není v tuto chvíli ještě znám, nicméně se pravděpodobně bude jednat zpočátku o desítky a 

následně o jednotlivce. Veškeré informace jsou v metodice, kde je postup jednoduchý - v případě přijetí 

fakulta titul uzná a daná osoba se stanem členem naší akademické obce. Dále uvedl, že u některých oborů 

může titul získat i osoba s mnohaletou praxí. Sdělil, že tím základním kamenem je zřízení místa fakultou, 

která sama rozhodne o překlopení či vytvoření titulu a uvedl několik příkladů. Dalším krokem bude posouzení 

vědeckou radou a vykomunikování s fakultou. Závěrem dodal, že k této věci vyjde opatření rektora. 

 

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) požádal o bližší vysvětlení nástinu hodnocení tvůrčí činnosti schválené Vědeckou 

radou.  

J.M. pan rektor vysvětlil, že se jedná o projekt, který se řeší už rok, jedná se o aplikaci Metodiky 17+ a 

dotažené hodnocení mezinárodním panelem jednotlivých oborů, včetně stanovení známky pro obory, 

následně známky fakultě a poté známky univerzitě. 

 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda se dá zjistit, zda má akademický pracovník smlouvy i 

jinde, na základě kterých překračuje 1,5 úvazku a zda jsou do toho započítány např. i úvazky v nemocnicích.  

J.M. pan rektor vysvětlil, že den má 24 hodin a skutečně nelze překračovat 1,5 úvazek. Sdělil, že úvazky na 

jiných univerzitách bohužel není možné zjistit.  

 

Návrh usnesení: 

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

Hlasování 

Schváleno tichým souhlasem 

 

  

5. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 

2019 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k podkladovému materiálu a následně požádal MUDr. Milana Prášila, M.A., kancléře 

UK, o doplnění informací. 

MUDr. Milan Prášil, M.A., kancléř UK, doplnil informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

 

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

 

Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal k bodu zvyšování počtu uchazečů a zaměstnanců ze zahraničí, zda bude 

také zajištěna ze strany RUK dostatečná podpora k realizaci, neboť smluvní podmínky se mnohdy ve vztahu k 

cizincům mohou měnit.   

J. M. pan rektor odpověděl, že s administrativní podporou se počítá, včetně personálního rozložení práce v 
rámci právního odboru a kdokoliv z fakult se může v této věci obrátit na RUK. Funguje také elektronické 
prostředí, kam je možné věci zaznamenávat.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schvaluje plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 

2019.“ 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

6. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2018 



 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k předloženému materiálu. 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejich 

součástí k 30.6.2018.“ 

 

Hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

7. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na dobudování areálu 2. LF v Plzeňské ulici 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k předloženému materiálu. 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. Dále informoval o diskuzi nad fondem “Mikuláš”, odkud dotace plyne a ke kterému se povede 

jednání na následujícím zasedání Ekonomické komise AS UK. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK schvaluje návrh na čerpání mimořádného příspěvku na dobudování areálu 2. LF v Plzeňské ulici.“ 

 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

8. HR Award: interní analýza a akční plán 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k podkladovému materiálu a následně požádal MUDr. Milana Prášila, M.A., kancléře 

UK, o doplnění informací. 

MUDr. Milan Prášil, M.A., kancléř UK, doplnil informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

 

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



 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) uvedla, že materiál se jí líbí a v některých bodech by byla 

ochotna zajít ještě dále.  

  

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) sdělil, že rozumí potřebě tohoto dokumentu, ale naráží na problematiku 

výběrových řízení, kde vzniká větší administrativní zátěž a to tam, kde už teď je problém nalézt uchazeče o 

volné pozice. Závěrem dodal, že není proti materiálu, že pouze akcentuje nedostatek akademických 

pracovníků, který tento dokument neřeší a tím pádem může být tento dokument i mylně negativně vnímán 

na Právnické fakultě.  

 

Mgr. Michal Říha (PF) podpořil argumenty doc. Boháče a souhlasil s potřebností dokumentu HR Award, avšak 

upozornil, že zátěž není rovnoměrná, stejně tak jako zisk na některých fakultách. Dále se zeptal, zda u 

etického kodexu by se jednalo o změnu do podoby vnitřního předpisu.   

MUDr. Milan Prášil, M.A., kancléř UK, odpověděl, že by se jednalo o předělání do úrovně opatření rektora.  

Návrh usnesení: 

  

„Akademický senát UK vzal materiál HR Award: interní analýza a akční plán se souhlasem na vědomí.“ 

 

Hlasování 

Pro 39, proti 0, zdržel se 5 

Schváleno 

 

 

9. Vnitřní předpisy fakulty 

 

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

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

1) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK (čj. 273/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK (čj. 273/2018).“ 

Hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

2) Změna Jednacího řádu Akademického senátu FF UK (čj. 200/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Jednacího řádu Akademického senátu FF UK (čj. 200/2018).“ 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

3) Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 239/a/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 239/a/2018).“ 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

4) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 239/b/2018) 

Návrh usnesení: 



„AS UK schválil změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 239/b/2018).“ 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

5) Změna přílohy č. III Statutu MFF UK (čj. 242/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu přílohy č. III Statutu MFF UK (čj. 242/2018).“ 

Hlasování 

Pro 44, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

6) Změna Statutu FaF UK (čj. 194/a/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Statutu FaF UK (čj. 194/a/2018).“ 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

7) Změna Jednacího řádu AS FaF UK (čj. 194/b/2018) 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil změnu Jednacího řádu AS FaF UK (čj. 194/b/2018).“ 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 
 

 

10. Návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy 

majetku Fakultě sociálních věd 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k podkladovému materiálu a následně požádal MUDr. Milana Prášila, M.A., kancléře 

UK, o doplnění informací. 

MUDr. Milan Prášil, M.A., kancléř UK, doplnil informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

 

Návrh usnesení: 

 

„AS UK projednal návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy majetku 

Fakultě sociálních věd a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“ 
 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 



11. Návrh na založení Association of Human Performance and Health, z. s. 

 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace k předloženému materiálu. 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

 

Návrh usnesení: 

 

„AS UK projednal návrh FTVS, aby UK jako jeden ze zakladatelů, spolu se dvěma polskými vysokými školami, 

založila spolek Association of Human Performance and Health, z. s., a návrh jeho stanov, vyjadřuje k těmto 

návrhům kladné stanovisko a doporučuje je předložit ke schválení Správní radě UK.“ 

 

Hlasování 

Pro 40, proti 0, zdržel se 2 

Schváleno 

 

12. Návrh na založení Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném 

kurzu, z.s. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě 

Oliveriusové, kvestorce UK,, která prezentovala informace k předloženému materiálu. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

 

Návrh usnesení: 

 

 „AS UK projednal návrh, aby se Univerzita Karlova jako jeden ze zakládajících členů podílela na ustavení 

Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, zapsaném spolku, a doporučuje 

návrh předložit Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k ustavení jiné právnické osoby.“ 

 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 
13. Svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v areálu BIOCEV Přírodovědecké fakultě 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě 

Oliveriusové, kvestorce UK,, která prezentovala informace k předloženému materiálu. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 



 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na 

areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“ 

 

Hlasování 

Pro 43, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

 

14. Právní jednání  

 

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

 

a) Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 1265/13, k.ú. Brandýs 

nad Labem, ve prospěch Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

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

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný 

podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost stezky a cesty k tíži části pozemku parc. č. 1265/13, k.ú. Brandýs 

nad Labem, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to 

bezplatně na dobu neurčitou a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu 

podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 

smlouvy.” 

 

Hlasování 

Pro 42, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

b) Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 1256/4 a parc. č. 

1992, k.ú. Brandýs nad Labem, ve prospěch Univerzity Karlovy 

 

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

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

 

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

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 1256/4 a parc. č. 1992, k.ú. 

Brandýs nad Labem, ve vlastnictví Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ve prospěch Univerzity 

Karlovy, a to bezplatně na dobu neurčitou a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího 

souhlasu podle ust. § 15, odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k 

uzavření smlouvy.” 

 

Hlasování 



Pro 42, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

c) Souhlas s postoupením nájemních smluv v areálu kolejí Hostivař mezi stávajícím 

nájemcem společností Sound Trust, s.r.o. a společností ČNSO, s.r.o. 

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

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

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

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal s kladným výsledkem návrh na udělení souhlasu Univerzity Karlovy jako pronajímatele s 

postoupením nájemních smluv mezi stávajícím nájemcem Sound Trust, s.r.o. a společností ČNSO, s.r.o..”                                                            

 

Hlasování 

Pro 40, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

d) Bezúplatný převod pozemků pro rekonstrukci menzy 17. listopadu – I. etapa 

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

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

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

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem 

a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 

128 00 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 493/20, 

parc. č. 493/57, parc. č. 493/58 parc. č. 493/59 a parc. č. 493/60, kú. Libeň, obec Praha a doporučuje návrh 

smlouvy o bezúplatném převodu 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 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

e) Kupní smlouva o převodu vlastnictví seismické stanice RINGEN 

 

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

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

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

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 



  

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a obchodní 

společností Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem Mírové náměstí 15/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 06882484, 

jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě dočasné stavby seismické stanice SKAC – Skalice umístěné na 

pozemku číslo parcelní 345/1, v katastrálním území Skalice u Žitenic, obec Žitenice, za kupní cenu ve výši 

366 175,- Kč vč. DPH 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 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

f) Kupní smlouva o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty 

 

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

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se 

stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné 

stanovisko. 

  

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

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě genomového sekvenátoru mezi 

Univerzitou Karlovou jako kupujícím  na jedné a společností GeneTiCA, s.r.o., se sídlem Tymiánová 619/14, 

103 00 Praha, IČO 25609378, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 18 370 000,- Kč plus 

DPH ve výši 21%, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu 

podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k ustavení jiné 

právnické osoby.” 

 

Hlasování 

Pro 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 
15. Volba členů Hlavní volební komise AS UK 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a prezentoval informace o podrobnostech 

k volbě. 

 

Jako zástupci do Hlavní volební komise AS UK byli nominováni: 

 

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková (KTF), 

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (PřF), 

MUDr. Josef Fontana (3.LF), 

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (FSV). 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Horký (PF) seznámil členy AS UK s procedurou tajného 

hlasování o nominaci zástupců do Hlavní volební komise AS UK. 

 

Předseda komise zahájil hlasování. 

 

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

 

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do Hlavní volební komise AS UK: 

 

Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 



 

Pro kandidátku MUDr. Mgr. Ludmilu Bartůškovou (KTF) bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 

Pro kandidáta RNDr. Pavla Teplého, Ph.D. (PřF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano. 

Pro kandidáta  MUDr. Josefa Fontanu (3.LF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano. 

Pro kandidáta Doc. PhDr. Jana Haladu, CSc. (FSV) bylo odevzdáno 47 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK delegoval do Hlavní volební komise MUDr. Mgr. Ludmilu Bartůškovou (KTF), RNDr. Pavla Teplého, 

Ph.D. (PřF), MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), Doc. PhDr. Jana Haladu, CSc. (FSV). “ 

 
16. Volba člena Rady pro vnitřní hodnocení 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace o podrobnostech k volbě. 

 

Jako zástupci do Rady pro vnitřní hodnocení byli nominováni: 

 

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) 

Mgr. Jan Pačes (PřF) 

 

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se představil a uvedl důvody své kandidatury.  

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) představila Mgr. Jana Pače (PřF) a vyjádřila mu svou podporu. 

 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) vyjádřil svou podporu Mgr. et Mgr. Davidu Hurnému (PřF). 

 

Mgr. Michal Říha (PF) vyjádřil svou podporu Mgr. et Mgr. Davidu Hurnému (PřF). 

 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) vyjádřil svou podporu Mgr. et Mgr. Davidu Hurnému (PřF). 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Horký (PF) seznámil členy AS UK s procedurou tajného 

hlasování o nominaci zástupců do Rady pro vnitřní hodnocení. 

 

Předseda komise zahájil hlasování. 

 

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

 

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do Rady pro vnitřní hodnocení: 

 

Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 

 

Pro kandidáta Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) bylo odevzdáno 34 hlasů ano. 

Pro kandidáta Mgr. Jana Pačese (PřF) bylo odevzdáno 13 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK delegoval do Rady pro vnitřní hodnocení Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF).“ 

 

17. Nominace zástupců AS UK do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti 

studentů 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 

prezentoval informace o podrobnostech k volbě. 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval Bc. Miroslava Čermáka, předsedu Sociální komise AS 

UK, aby uvedl nominanta za Sociální komisi AS UK. 

 

Jako zástupce do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů byl nominován: 

 

Bc. David Půlpán (FTVS) 



 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Horký (PF) seznámil členy AS UK s procedurou tajného 

hlasování o nominaci zástupce do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti. 

 

Předseda komise zahájil hlasování. 

 

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

 

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti: 

 

Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 

 

Pro kandidáta Bc. Davida Půlpána (FTVS) bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

  

„AS UK delegoval do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Bc. Davida Půlpána 

(FTVS).“ 

 

18. Delegace zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol 

 

Bod byl zrušen. 

 

19. Informace o činnosti delegátů 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, připomenul k čemu slouží zprávy delegátů a jaký je jejich 

přínos. Dále informoval o podnětu vzešlém na Předsednictvu AS UK, které rozdělilo prijednání zpráv od 

delegátů mezi jednotlivé pracovní komise AS UK. Následně vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby 

plénum informovali o projednání zpráv o činnosti jejich delegátů za AS UK. 

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

komise AS UK vzala zprávy na vědomí. 

 

Tomáš Sychra (3. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise neobdržela žádnou zprávu od svých 

zástupců.  

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení Mgr. Michala Říhy (PF), předsedy Studijní 

komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK nedodala žádného podnětu v této věci a vzala zprávy na 

vědomí. 

 

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

komise AS UK vzala zprávy svých zástupců na vědomí. 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že komunikaci s AS UK udržuje pouze neuspokojivá 

část delegátů, přestože dochází k četnému urgování delegátů AS UK a navrhl zaslat nekomunikujícím 

delegátům informativní dopis obsahující skutečnost, poukazující na tristnost situace, vůči které se AS UK 

nestaví lhostejně.  

 

Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, sdělil, že Sociální komise AS UK deklarovala, že 

apelovala na delegáty AS UK, aby řádně a včas dodávali své zprávy o činnosti a tedy Sociální komise AS UK 

tento návrh vítá a podporuje.  

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) navrhla, že není nutné posílat zprávy jako jednotlivec, že by 

bylo lepší, kdyby přišla vždy jedna společná zpráva za jedno těleso, do kterého byli delegáti AS UK zvoleni. 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za návrh, pouze upozornil na to, že v některých 

tělesech se delegáti AS UK neznají (např. delegáti za fakulty v RVŠ), nicméně upozornil, že se nejedná o 

dlouhou zprávu, ale o několik vět o docházce a o zapojení v tělesech.  

Mgr. David Pavlorek (FF) podpořil návrh doc. Cvrčkové s odůvodněním, že kupříkladu u zmíněné Hodnotící 

komise si přečetl všechny dodané zprávy a kromě podrobné zprávy Bc. Elišky Kryčerové, předsedkyně 



Hodnotící komise, mu zbývající nic nového nesdělily a nepřipadaly mu ani hodnotné, a proto by přinejmenším 

podpořil návrh zasílat skutečně jednu společnou zprávu. 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, souhlasil s návrhem, že u těles, kde se delegáti znají a 

dohodnou se, mohou zaslat jednu společnou zprávu.  

 

Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, návrh podpořil. 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, přislíbil, že v nadcházejícím období při oslovování delegátů 

AS UK jim tato možnost bude navržena.  

 

Návrh usnesení:  

„AS UK vzal na vědomí zprávy delegátů AS UK.” 

Schváleno tichým souhlasem 

 

20. Informace z pracovních komisí 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum 

informovali o činnosti komisí. 

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

komisí AS UK byla již projednána v předchozích bodech. 

 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že agenda spjatá s 

Ekonomickou komisí AS UK byla již projednána v předchozích bodech. 

 

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, v zastoupení Mgr. Michala Říhy (PF), předsedy Studijní komise AS UK, 

sdělila, že Studijní komise AS UK se v mezidobí nesešla. Pouze per rollam projednala zprávy delegátů AS UK a 

v případě vyskytnutí se podnětu k projednání je připravena se jím zabývat. 

 

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že Sociální komise AS 

UK se zabývala studentskou žádosti o podporu, zprávami delegátů AS UK, fungováním komunikace s Alumni a 

internacionalizací UK. 

 

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se v mezidobí nesešla, nicméně zasedne 22. 

listopadu 2018. 

 

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK projednává dva 

podněty. 

 

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

 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), informoval plénum AS UK o dvou podkladových materiálech, které 

dorazí v době mezi jednotlivými zasedáními a budou řádně projednány na Ekonomické komisi AS UK.  

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, doplnil, že podrobné informace k per rollam hlasování a 

celkovému průběhu hlasování budou rozeslány. 

 

Návrh usnesení:  

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

Schváleno tichým souhlasem 

 

 

21. Informace z Rady vysokých škol 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že 

zažehnával hoax týkající se domněnky, že by senátoři AS UK spadali do zákona o střetu zájmů a museli by 

podávat majetková přiznání. Tuto mylnou zprávu podrobil společně s JUDr. Ing. Josefem Stašou, CSc., 

předsedou Legislativní komise AS UK, hloubkové analýze, která domněnku vyvrací, a úspěšně ji prezentoval s 

pomocí Mgr. Michala Říhy (PF), předsedy Studijní komise AS UK, na setkání RVŠ. Oběma zmíněným 

poděkoval. 



JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, doplnil právní vysvětlení. 

 

Mgr. Bc. Michal Zima, předseda Studentské rady RVŠ, sdělil plénu AS UK, že na zasedání SK RVŠ se zabývali 

problematikou vztahující se k ostravské univerzitě, kde dochází k radikálním personálním změnám, které 

ohrožují udržitelnost výuky. Následně požádal o pomoc při šíření informace pro studenty o zapojení se do 

seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu.  

Návrh usnesení: 

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

Schváleno tichým souhlasem 

  

 

22. Různé 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a informoval plénum AS UK o 

nadcházejícím harmonogramu zasedání AS UK.  

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, vystoupil k problematice nákupu centrálních informačních zdrojů, ke 

kterým přislíbil konání kulatého stolu a předal slovo PhDr. Radce Římanové, Ph.D., ředitelce Ústřední 

knihovny UK. 

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, popsala průběh chystaného kulatého stolu, 

který by měl proběhnout na univerzitní úrovni a kde hlavními tématy bude komunikace, zpřístupnění a 

ekonomické otázky. Přislíbila, že o termínu konání bude dále informovat. 

Návrh usnesení: 

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

Schváleno tichým souhlasem 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a 

oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 14. prosince 2018 v 10:00 v Malé aule Karolina. 

Zasedání ukončil v 13:20. 

  

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK  

 

Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 

  

 

 


