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Zápis ze zasedání dne 24. ledna 2020 

 

 

 
  

 

 

Prezenční listina 

  

Přítomní členové AS UK 

  

1. LF 

 

 

 

2. LF 

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 

Josef Štorm 

3. LF 

 

MUDr. Martin Havrda 

Tomáš Sychra 

Metoděj Renza 

  

LF P 

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. 

Karel Drgáč 

MUDr. Anna Malečková 

  

LF HK 

 

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 

Vojtěch Novotný 

Martin Ponteš 

  

FarmF 

Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 

Doc. PharmDr.František Trejtnar, CSc. 

Eliška Voříšková 

Tomáš Jan 

  

  

FF 

Mgr. Karel Šima, Ph.D. 

Mgr. David Pavlorek 

Bronislav Poul 

  

PF 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

JUDr. Michal Říha 

Mgr. Jakub Horký 

  

PedF 

PhDr. David Greger, Ph.D. 

Mgr. Daniel Pražák 

Bc. Daniela Čechová 
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FTVS 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. 

Bc. David Půlpán 

  

PřF 

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 

Doc. Ing. Stanislav Smrček 

Mgr. David Hurný 

Mgr. Jan Pačes 

 

  

MFF 

Mgr. Peter Korcsok 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší CSc. 

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

 

  

FSV 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Mgr. Eliška Černovská 

 

  

KTF 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. 

Bc. Barbora Uchytilová 

 

  

HTF 

ThDr. Jaroslav Hrdlička 

Mgr. Veronika Matějková 

Mgr. Filip Sedlák 

ETF 

Doc. Petr Sláma, Th.D. 

Ondřej Horký 

FHS 

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Terry 

Magdaléna Voldřichová 

Součásti 

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. 

 

 

 

Omluvení členové AS UK 

 

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 

Josef Holub 

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. 

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

Bc. et Bc. Filip Hruša 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

ThDr. Pavel Helan, Th.D. 

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. 

Petra Procházková 

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl 

 

Hosté 

  

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu 
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Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy 

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK 

Mgr. Bc. Eliška Klimentová (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK 

JUDr. Jan Wagner (RUK) 

Michael Kučera 

Jan Bříza (1. LF) 

Ing. Helena Stuchlíková (Odbor vnitřního auditu a kontroly UK) 

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.  (Odbor pro vědu a výzkum) 

Michaela Babišová (FHS) 

Mgr. Jakub Šindelář (FSV)  

Bc. Miroslav Čermák (RUK) 

Marek Jandák (FF) 

Ing. Roman Karaš (RUK) 

Mgr. Václav Hájek (OVV) 

Kristián Lux (LF HK) 

Michael Glogr (PF) 

Bc. Andrej Farkaš (MFF) 

Bc. Patrícia Schmidtová (MFF) 

Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF) 

Terezie Remencová (HTF) 

Jan Potoček (FHS)  

Martin Béreš  

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (COŽP) 

Ing. Jiří Dlouhý (COŽP) 

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK) 

Ing. Antonín Rezek (Správa budov a zařízení) 

Jakub Matěna (MFF) 

Petra Kierová (ČTK) 

Viktor Votruba (Hospodářské noviny) 

Kateřina Trnková (ČT24) 

Adam Bejšovec (Český rozhlas) 

Zdislava Pokorná (Seznam) 

Anežka Čermáková (Seznam) 

 

 

 

Zápis ze zasedání AS UK 24. ledna 2020 

 

1. Zahájení a určení skrutátorů  

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i 

hosty.   

 

Skrutátory byli určeni: Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), Tomáš Jan (FaF) 

Schváleno tichým souhlasem. 
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Ustanovení komise pro tajné hlasování 

Navrženi byli: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF UK), Eliška Voříšková (FaF), Martin Ponteš (LF 

HK) 

Hlasování o komisi pro tajné hlasování 

Schváleno tichým souhlasem. 

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 13. ledna 2020 navrhlo program zasedání AS UK. 

Program byl rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových 

stránkách senátu. 

Program zasedání AS UK: 

1. Zahájení, určení skrutátorů a předání osvědčení novým členům 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 29. listopadu 2019 

3. Vystoupení J. M. pana rektora 

4. Jednání předsednictva mezi jednotlivými zasedáními AS UK 

5. Zpráva o čerpání prostředků AS UK 

6. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

7. Vnitřní předpisy fakult 

8. Opatření rektora ,,Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” 

9. Právní jednání 

10. Volba kandidátů na členy Etické komise UK 

11. Volba kandidátů na členy Rady kolejí a menz UK 

12. Jmenování členů Hlavní volební komise AS UK 

13. Informace z pracovních komisí 

14. Informace z Rady vysokých škol 

15. Různé  

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, řekl, že z organizačních důvodů bude bod č. 8 

vypuštěn a přesunut na další zasedání pléna AS UK. 

Návrh usnesení: 

AS UK schválil program zasedání. 

Hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 29. listopadu 2019 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, informoval o tom, že k předloženému návrhu 

zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 29. listopadu 2019 byla doručena připomínka od MUDr. 

Anny Malečkové (LF P), která byla řádně zapracována. 
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Návrh usnesení: 

AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 29. listopadu 2019. 

Hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

3. Vystoupení J. M. pana rektora 

V úvodu zasedání vystoupil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen ”J. M. pan rektor”), 

který v prvé řadě informoval, že zasedala reprezentativní komise pana náměstka Dolečka k 

rozdělování příspěvku na vzdělávání. Schází se i expertní skupina pro rozdělování příspěvku na vědu. 

Co se týče příspěvku na vzdělávání, panuje konsenzus. Rozdělování peněz na vědu v souvislosti s 

hodnocením Metodiky 17+ je komplikovanější. Proběhlo hodnocení podle modulu 1 a 2, modul 2 je 

zaměřen na publikační výstupy, které jsou nově rozdělovány podle kvartilu 1 - 4. Na základě 

vyjednávání se povedlo promítnout i modul 1 tak, aby nebyly znevýhodněny humanitní obory. Model, 

který se na základě probíhajících jednání rýsuje, slibuje nárůst financí pro UK přibližně o 250 mil. Kč. 

Dále byl ustanoven mezinárodní panel, který provede hodnocení na fakultách.  

J. M. pan rektor se setkal se všemi děkany a řediteli součástí na začátku t.r. 

Vyšlo aktualizované opatření rektora na podávání minigrantů v souvislosti s mezinárodní spoluprací 

se strategickými partnery. Začínají se připravovat další akce na podávání minigrantů formě setkání s 

kolegy s jinými univerzitami a 4EU+. Proběhla také dohoda s dalším strategickým partnerem prestižní 

britskou univerzitou St. Andrews. Zástupci z této univerzity přijedou na UK na začátku letošního léta. 

Z hlediska vědeckých aktivit uvnitř univerzity, dne 15. ledna proběhl úspěšný seminář Primus. Od 

fakult byl J. M. pan rektor upozorněn na oblast institucionálního financování, protože programy 

Progres končí v roce 2021. Připravují se nové dokumenty, které by řešily náhradu institucionální 

podpory programu Progresu, které by měly být na podzim hotové. Dokumenty by mohly být 

projednány a schváleny do konce roku tak, aby se na to týmy na fakultách mohly připravit. Z hlediska 

operačních programů VVV byla alokace zdrojů UK velmi úspěšná. Také byla odeslána žádost (tzv. 

“Igráček”), kde se jedná o alokaci v řádech 100 mil Kč. Žádost se nyní zpracovává. Probíhají jednání 

s Magistrátem hl. m. Prahy o kampusu Hybernská.  

Co se týče vnitřních záležitostí univerzity - v minulosti bylo přijato OR, které stanovilo tzv. sick days. 

Na základě úpravy v zákoníku práce tato nutnost ale pominula a sick days byly opět zrušeny. Namísto 

toho byly stanoveny dny osobního rozvoje (5 dní). Měly by být čerpány až po vyčerpání řádné 

dovolené. 

Tento rok v únoru si také připomínáme vznik názvu UK. Dále si připomínáme výročí paní prof. 

Paulové, která byla první docentkou a profesorkou na UK. Na březen se chystá konference o ženách 

ve vědě. Dále J. M. pan rektor pozval přítomné na udělování několika čestných doktorátů, které 

proběhne v následujících měsících. 

Diskutuje se technická novela zákona o vysokých školách, která se nyní připomínkuje a také novela 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje (např. úprava grantových agentur). Nyní probíhají meziresortní 

jednání. 

K otázce udržitelného rozvoje na UK - běží řada aktivit. Probíhají jednání s COŽP, které má v této 

problematice důležitou roli. V rámci kolegia rektora byla koordinací celé této agendy pověřena dr. 
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Shavit. Upravují se některé věci ohledně veřejných zakázek, aby v nich byl zohledňován i ekologický 

aspekt. UK bude přistupovat k platformě, která nyní funguje v USA, v rámci které bude pozornost 

věnována tématu, jak mohou univerzity (i v mezinárodním měřítku) přispět k udržitelnosti rozvoje 

svou vědou a výzkumem. 

Byl dokončen audit ohledně Česko-čínského centra. Bylo o tom informováno Předsednictvo AS UK i 

Ekonomická komise AS UK a příslušné dokumenty byly k dispozici k nahlédnutí. Následně byly 

distribuovány členům AS UK. J. M. pan rektor shrnul výstupy auditu. Uvedl, že v účetnictví 

Ekonomického oddělení RUK není uvedeno přijetí žádných finančních prostředků z Čínské lidové 

republiky, ani od jejího velvyslanectví. 

J. M. pan rektor poděkoval členům Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s 

komerčními subjekty. Materiál, který tato skupina vypracovala, bude zařazen na program KR a je 

zveřejněn na internetových stránkách. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu. 

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, v jakém stavu je interní hodnocení vědy. Poprosil, 

zdali by konečný materiál pak nemohl být postoupen Ekonomické komisi AS UK. J. M. pan rektor 

odpověděl, že bibliometrická data se sbírají průběžně do modulu 2 a že vše běží dle harmonogramu. 

Zpráva o hodnocení vědy, jakmile bude dokončena, bude zveřejněna a dána k diskuzi Vědecké radě 

UK a AS UK.  

Pro přípravu “Principů 2021” ale tato data zřejmě nebudou použita, stane se tak zřejmě až pro 

“Principy 2022”. Co se týče zhodnocování vědeckých výsledků v rámci kvartilů, J. M. pan rektor 

namítnul, že je třeba myslet na to, že začínající vědečtí pracovníci nemusí hned publikovat v těch 

nejprestižnějších periodikách, a neměli by za to být penalizováni. Dále je třeba myslet na hodnocení 

humanitních věd, které budou hodnoceny „peer review“. Výsledky je třeba propisovat tak, aby byly 

odporovány obory srovnatelné s obory na evropské úrovni. 

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, jestli plánovaný nárůst 250 mil. Kč je určen jen na 

vědu. 

J. M. pan rektor odpověděl, že částka 250 - 270 mil. Kč, kterou dostane UK, je částka určená na vědu, 

a to navíc oproti loňskému roku. Bude dále bojovat za navýšení v oblasti společenských věd, kolem 

100 - 150 mil. Kč se odhaduje navýšení na pedagogiku.  

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal Mgr. Davida Pavlorka (FF), aby v 

zastoupení Mgr. Michala Zimy, předsedy Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci, 

podal bližší informace k této agendě. Mgr. Pavlorek stručně představil informace o činnosti skupiny a 

dokument “Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci”, včetně 

doprovodného dokumentu obsahujícího další doporučení. Informoval, že pracovní skupina má svoji 

sekci na webových stránkách UK, kde jsou zveřejňovány zápisy a všechny zásadní dokumenty. 

Prozatímní výstupy budou také zveřejněny na stránkách UK. Doporučuje se též vytvoření poradního 

orgánu na úrovni rektorátu, který by k této problematice vydával stanoviska. 

https://cuni.cz/UK-10047-version1-20200123_obecna_kriteria_univerzity_karlovy_pro_sponzorskou_a_partnerskou_spolup.pdf
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Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS) navrhnul vytvoření webové stránky, kde budou všichni partneři UK 

zveřejněni. J. M. pan rektor s tím souhlasil.  

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) se zeptal, jak se vyvíjí situace ohledně hodnocení publikací s 

více než 30 autory. J. M. pan rektor řekl, že publikace s více než 30 autory jsou hodnoceny v modulu 

1, protože to bývají excelentní práce. V jednom modulu jsou tyto práce uplatněny, a dovnitř 

univerzity se vyčleňování prací s více jak 30 autory určitě neuplatní. 

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, připomněl usnesení Sociální komise AS UK 

ze dne 25. listopadu 2019, kde bylo vyzváno vedení UK, aby ve spolupráci s vedením fakult a dalších 

součástí UK provedlo zhodnocení stávajícího provozu UK s ohledem na dopady na životní prostředí a 

připravilo konkrétní návrhy pro zlepšení. Sociální komise AS UK zároveň vyzvala vedení UK, aby na 

úrovni kolegia rektora zhodnotilo konkrétní navržené body předložené Sociální komisi AS UK 

iniciativou „Univerzity za klima“ a prezentovalo plénu AS UK do konce ledna 2020 možnosti jejich 

realizace.  

J. M. pan rektor zdůraznil, že pracují na úpravě veřejných zakázek, kde bude do budoucna 

zohledňována udržitelnost. V následujících měsících bude vydáno nové OR, kde bude kladen důraz na 

to, aby ve veřejných zakázkách byl zohledněn tento aspekt. UK přistoupila k ekologické iniciativě, 

kde koordinátorem pro tuto činnost je na UK prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (PřF), který se svými 

spolupracovníky připravil nezbytné podklady k této platformě. Z fondu rektora bylo na tyto aktivity 

vyčleněno přibližně 0,5 mil. Kč. Přijala se mnohá opatření dovnitř univerzity ohledně používání 

recyklovaných materiálů a nepoužívání jednorázových komponentů na úrovni KaM a Správy budov 

UK. Dr. Shavit pracuje na dalších akcích. Připomněl, že naší rolí, jakožto univerzity, je přinášet nová 

technologická řešení. Teď se provádí dílčí kroky, ale strategie do dalších let je významná a pracuje se 

na přípravě dalších dlouhodobějších opatření.  

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, doplnil, že dne 9. 1. t. r. proběhla schůzka, 

které se účastnilo široké spektrum osob, byli tam zastoupeni členové AS UK, rektorátu, MFF, PřF, 

CŽP, iniciativy „Univerzita za klima“ a další. Ocenil velmi širokou, otevřenou diskuzi, která vyústila 

v začátek konkrétních formulací a naznačení řešení jednotlivých oblastí dané problematiky. Dále 

velmi ocenil přístup a aktivitu COŽP, jelikož je potřeba dílčí kroky vždy koordinovat. Výstupy tohoto 

jednání, obsahující základní podněty a doporučení, byly zaslány Sociální komisi AS UK. Celá agenda 

se postupně shrne do komplexního materiálu tak, aby mohla projít standardním procesem (KR, vnější 

iniciativy, pracovní komise). Zde bude potřeba postupovat krok za krokem a velmi trpělivě, protože 

pro takto zásadní a širokou problematiku neexistuje jednoduché řešení. AS UK bude v celém procesu 

stále aktivní a maximální míře se do řešení zapojí. 

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF) se dotázal, co je obsahem projektu “Kampus 

Hybernská”. 

J. M. pan rektor odpověděl, že “Kampus Hybernská” je iniciativa, která vzešla z FF o využití objektu 

města. Jednalo se o neformální univerzitně-městský kampus pro rozličné aktivity, debatovaly se různé 

objekty. Nakonec byl vybrán tento objekt. Hl. m. Praha jej svěřilo UK a přislíbilo jeho rekonstrukci. 

Toto místo spravuje FF, která projekt i dominantně financuje a hledá k tomu i vnější financování. 

Město také přispívá. Probíhají tam besedy, aktivity postgraduálních studentů, spolkové aktivity apod. 
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Město se obrátilo na UK s otázkou, jak Kampus lépe uchopit. Aktuálně se jedná o právní formě, 

uvažuje se o zřízení ústavu, na základě smlouvy mezi UK a hl. m. Prahou. Univerzita by se měla 

podílet spíše organizačně a mentálně, financování by mělo zůstat městu. I jiné univerzity mají 

takovou strukturu (př. Humboltova univerzita a muzeum v Berlíně). 

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (COŽP) jménem COŽP poděkovala za podporu, kterou dostávají od pana 

rektora, i za podporu ze strany AS UK. Otázku klimatu je třeba diskutovat na celouniverzitní úrovni a 

zejména na půdě AS UK se setkali s velmi vstřícným přístupem a debata se rozvinula. Rádi by 

zapojili například i kampus Hybernská, navrhují vytvoření „start-upu“ a nějakých nových 

technologických postupů. Dále navrhla, aby se UK skrze toto veřejně přihlásila k ekologickému 

postoji a otevřeně tuto problematiku komunikovala s veřejností. 

J. M. pan rektor poděkoval COŽP za rychlou odezvu. Již nyní má k dispozici zpracovaný (zatím ještě 

stručný) materiál, který mapuje ekologické aktivity UK. UK také jedná o těchto aktivitách s hl. m. 

Prahou a ministerstvy. 

Návrh usnesení: 

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

Schváleno tichým souhlasem. 

4. Jednání předsednictva mezi jednotlivými zasedáními AS UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, informoval, že předsednictvo AS UK 

projednalo per rollam dne 20. prosince 2019 následující záležitosti: 

1. Předsednictvo AS UK se ztotožnilo se závěry a usnesením Ekonomické komise AS UK ze dne 19. 

prosince 2019 týkající se záměru jednat se ÚZSVM ve věci nákupu pozemků Praha Libeň pro 

celouniverzitní aktivity. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, upřesnil, že komise vyjádřila 

souhlasné stanovisko k záměru smlouvy o koupi pozemku. Další kroky smlouvy a financování budou 

ještě projednány na komisi a plénu AS UK. Pozemky jsou vnímány jako prostory pro celouniverzitní 

aktivity, nikoli jen pro FHS a MFF. V závěru doc. Nigrin přednesl příslušné stanovisko Ekonomické 

komise AS UK. 

2. Dle článku 36 odst. 4 Jednacího řádu AS UK vyjádřilo předsednictvo AS UK kladné stanovisko k 

dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci projektu "Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice". 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, představil podrobnosti 

materiálu a sdělil, že Ekonomická komise k tomu vyjádřila souhlasné stanovisko. 

3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci proděkana Karáska o pronájmu náhradních 

prostor pro FSV v Nových Butovicích.  

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen 

žádný podnět. 
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5. Zpráva o čerpání prostředků AS UK 

AS UK v uplynulém roce hospodařil s rozpočtem 3 mil. Kč. Plánované osobní náklady činily 

1.794.906,- Kč, skutečné osobní náklady činily 1.156.206,- Kč. Plánované materiálové náklady činily 

1.150.00,- Kč, skutečné materiálové náklady činily 21.050,-Kč. Celkem je evidován kladný 

hospodářský výsledek: 1.822.744,-Kč. Přebývající částka bude převedena do fondu “Mikuláš”. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen 

žádný podnět. 

Návrh usnesení: 

AS UK vzal na vědomí zprávu o čerpání prostředků AS UK. 

Schváleno tichým souhlasem. 

6. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

J. M. pan rektor oznámil, že v podzimních měsících byla debatována podpora investičních aktivit na 

UK, s tím že “Mikuláš” se blíží k nule. Nyní se debatuje napříč univerzitou ohledně toho, jak 

“Mikuláš” naplnit. Jednou z variant, je odvádět tam částku ze zisku, tam ale hrozí nebezpečí, že zisk 

se v následujících letech může blížit nule. Nejméně obtížné řešení by bylo dát do “Mikuláše” 

prostředky, které přijdou univerzitě navíc, které se ještě nikomu nerozdělí. J. M. pan rektor vedl s 

děkany debatu o tom, že by se pro letošní rok do Principů vložil původně 1 nový článek (po jednání 

Ekonomické komise AS UK z hlediska transparentnosti byl rozdělen na 2 články), že 50% z toho, co 

přijde na vědu a 50% z toho, co přijde na pedagogiku, se vloží do “Mikuláše”. Byl předložen nástin 

investičních akcí, kde vyjma HTF a KTF, které jsou v cizích objektech, se to dotýká všech fakult v 

různém rozsahu v horizontu 5 až 7 let. Na to je potřeba mít připravené kofinancování a univerzitní 

sounáležitost. Je třeba dokončit rekonstrukci všech kolejí. Proběhne investiční projekt od ministerstva 

na rekonstrukci kolejí, kde se UK podílí z 40% a ministerstvo to financuje z 60% a na to je také třeba 

dát část prostředků. 

Dále se připravuje materiál, který bude řešit principy využívání fondu “Mikuláš”. Dříve to řešil AS 

UK podle toho co bylo potřeba a kdy to bylo potřeba. Nyní se mají vytvořit nová pravidla. Jsou 

navrhovány dva termíny (jarní a podzimní), dalším variantním návrhem jsou bezúročné vratné půjčky 

nebo půjčky částečně vratné. Preferovány budou společné investice, kde bude zapojeno co nejvíce 

členů akademické obce. Zatím se tato pravidla tvoří a jsou jen v hrubých rysech. Jsou vítány veškeré 

nápady a podněty. J. M. pan rektor vyzval k jejich zasílání. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že Ekonomická 

komise po debatě vyjádřila souhlas s navrženým režimem. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel rozpravu. Rozpravy se zúčastnili doc. 

RNDr. Jiří Dolejší CSc. (MFF), doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, 

Ph.D. (2. LF), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), 

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) a J. M. pan rektor. 
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Návrh usnesení: 

Akademický senát UK schvaluje návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK 

pro rok 2020. 

Hlasování 

Pro 46, proti 0, zdržel se 2 

Schváleno 

7. Vnitřní předpisy fakult 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Ing. 

Josefu Stašovi, CSc., předsedovi Legislativní komise AS UK, který představil předložené novely. K 

oběma navrhovaným novelám vyjádřila Legislativní komise AS UK kladné stanovisko, taktéž 

stanovisko J.M. pana rektora je k oběma návrhům kladné. 

a. Změna Statutu PedF (čj. 325/2019) 

Návrh usnesení: 

AS UK schválil návrh změny Statutu PedF (čj. 325/2019) s výhradou legislativně technických oprav.  

Hlasování 

Pro 42, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

b. Změna Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019) 

Návrh usnesení: 

AS UK schválil návrh změny Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019) s výhradou legislativně 

technických oprav.  

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

c. Změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 31/c/2020) 

Návrh usnesení: 

AS UK schválil návrh změny Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 31/c/2020). 

Hlasování 

Pro 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

8. Opatření rektora ,,Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” 

Bod byl vypuštěn a přesunut na další zasedání. 
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9. Právní jednání 

 

a. Výstavba multifunkční budovy 2. LF v Praze v Motole 

 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu 

Karašovi, vedoucímu EO UK, který informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, 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. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Návrh usnesení:  

Akademický senát projednal záměr uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby mezi Univerzitou Karlovou 

jako stavebníkem a Fakultní nemocnicí v Motole, IČO: 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 

Praha 5, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavby multifunkční budovy pro potřeby 2. 

lékařské fakulty k tíži pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole parc. č. 346, jehož součástí 

je  budova bez č.p., parc. č. 347, jehož součástí je  budova bez č.p., parc. č. 348, jehož součástí je  

budova bez č.p., parc. č. 352/2, parc. č. 352/33, parc. č. 352/34 a parc. č. 456/2, k.ú. Motol, obec 

Praha a doporučuje návrh smlouvy o právu stavby 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 43, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

b. Směna pozemků v areálu SC Hostivař 

 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu 

Karašovi, vedoucímu EO UK, který informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, 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. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Nebyl vznesen žádný podnět. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát projednal záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a podílovými 

spoluvlastníky 1. MUDr. Zdenkou Badal, bytem Nördliche Müncher Str. 45,  82031 Grünwald, SRN, 

2. Josefem Didunykem, bytem Mírová 12, 103 00 Praha 10, 3. Petrem Didunykem, bytem 9. května 

16, 250 92, Šestajovice, 4. Vítem Didunykem, bytem Jana Srba 14, 104 00 Praha 10, 5. MUDr. 

Milenou Korálovou, bytem Svobody 40, 350 02 Cheb a 6. Mgr. Danou Voříškovou, bytem Pod Lomem 

147, 251 01 Babice, jejímž předmětem je směna: 

- pozemku  ve vlastnictví výše uvedených podílových spoluvlastníků parc.  č.  2747/66, k. ú.  Hostivař, 

- za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 2747/65, k.ú. Hostivař, a parc. č. 519/9, k.ú. 

Horní Měcholupy, a doporučuje   návrh směnné smlouvy předložit Správní radě UK k vydání 
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předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.  

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

c. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k budově na pozemku parc.č. 

1412 v k.ú. Nové Město pro potřeby výstavby budovy Globcentra 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu 

Karašovi, vedoucímu EO UK, který informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, 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. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Nebyl vznesen žádný podnět. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát UK projednal záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovité 

věci, budově bez č.p./č.e., občanské vybavenosti, na pozemku parc.č. 1412, v k.ú. Nové Město, od 

Revmatologického ústavu, jako převodce, na Univerzitu Karlovu a doporučuje  jej  předložit Správní 

radě UK k udělení 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 46, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

d. Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu 

Karašovi, vedoucímu EO UK, který informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, 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. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Nebyl vznesen žádný podnět. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát projednal záměr uzavřít se společností Kolbaba, s.r.o., IČO: 05784051, se sídlem 

Palackého 240/20, 290 01 Poděbrady III, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je 

nájem nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře 

606,79 m², za nájemné ve výši 1.049.100,00 Kč + DPH ročně a za pronájem inventáře ve výši 

162.900 Kč + DPH ročně a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

Hlasování 

Pro 45, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 
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10. Volba kandidátů na členy Etické komise UK 

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK. Dle Jednacího řádu Etické komise 

(Opatření rektora č. 63/2018) jmenuje J. M. pan rektor tři členy Etické komise na návrh 

Akademického senátu univerzity, z nichž nejméně dva jsou studenti univerzity. 

 

Navrženi byli: 

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)  

MUDr. Martin Havrda (3. LF)  

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P)  

ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF) - studentka  

Mgr. David Pavlorek (FF) - student 

JUDr. Michal Říha (PF) - student 

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil přítomné s 

procedurou hlasování a zahájil volbu.  

 

Výsledky tajného hlasování: 

Z celkového počtu 50 vydaných hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 50 hlasovacích lístků, z toho 

hlasovacích lístků 49 bylo platných. 

 

Pro kandidáta  

Prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF) bylo odevzdáno 20 platných hlasů. 

MUDr. Martina Havrdu (3. LF) bylo odevzdáno 24 platných hlasů. 

MUDr. Karla Ježka, Ph.D. (LF P) bylo odevzdáno 15 platných hlasů. 

ThDr. Ing. Annu Müllerovou (HTF) bylo odevzdáno 13 platných hlasů. 

Mgr. Davida Pavlorka (FF) bylo odevzdáno 30 platných hlasů. 

JUDr. Michala Říhu (PF) bylo odevzdáno 40 platných hlasů. 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, konstatoval, že zvoleni 

byli pouze Mgr. David Pavlorek (FF) a JUDr. Michal Říha (PF). Žádný další kandidát totiž neobdržel 

nadpoloviční většinu hlasů. 

Uskutečnila se opakovaná „dovolba“ 1 delegáta do Etické komise UK.  

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil přítomné s 

procedurou hlasování a zahájil volbu.  

Výsledky tajného hlasování: 

Z celkového počtu 45 vydaných hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 45 hlasovacích lístků, z toho 45 

hlasovacích lístků bylo platných. 

 

Pro kandidáta  

Prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF) bylo odevzdáno 14 platných hlasů. 

MUDr. Martina Havrdu (3. LF) bylo odevzdáno 25 platných hlasů. 

MUDr. Karla Ježka, Ph.D. (LF P) bylo odevzdáno 5 platných hlasů. 

ThDr. Ing. Annu Müllerovou (HTF) byl odevzdán 1 platný hlas. 
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Zvolen byl MUDr. Martin Havrda (3. LF) . 

Návrh usnesení: 

Akademický senát UK navrhnul ke jmenování do Etické komise UK MUDr. Martina Havrdu, Mgr. 

Davida Pavlorka a JUDr. Michala Říhu. 

 

11. Volba kandidátů na členy Rady kolejí a menz UK 

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK. Dle Řádu pro poskytování 

ubytovacích a stravovacích služeb UK jmenuje J. M. pan rektor tři členy rady na základě návrhu AS 

UK, přičemž jeden z navržených musí být zaměstnancem univerzity.  

 

Navrženi byli: 

Bc. Miroslav Čermák (FSV)    

PhDr. David Emler, Ph.D. (FSV)    

MUDr. Josef Štorm (2. LF)  

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil přítomné s 

procedurou hlasování a zahájil volbu.  

 

Výsledky tajného hlasování: 

Z celkového počtu 50 vydaných hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 50 hlasovacích lístků, z toho 50 

hlasovacích lístků bylo platných. 

 

Pro kandidáta  

Bc. Miroslava Čermáka (FSV) bylo odevzdáno 48 platných hlasů, z toho ano 43, ne 2, zdržel se 3; 

PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 47 platných hlasů, z toho ano 42, ne 1, zdržel se 

4; 

MUDr. Josefa Štorma bylo odevzdáno 50 platných hlasů, z toho ano 44, ne 2. zdržel se 4. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát UK delegoval do Rady Kolejí a menz Bc. Miroslava Čermáka, PhDr. Davida 

Emlera, Ph.D. a MUDr. Josefa Štorma. 

12. Jmenování členů Hlavní volební komise AS UK 

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK. Všichni níže uvedení navržení byly 

členy Hlavní volební komise AS UK, kterým skončil mandát 21. ledna 2020. Všichni tito členové 

souhlasili s opětovným navržením. 

 

Navrženi byli: 

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF)     

JUDr. Jiří Hřebejk (PF) – předseda     

Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (LF HK)  

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil přítomné s 

procedurou hlasování a zahájil volbu.  
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Výsledky tajného hlasování: 

Z celkového počtu 50 vydaných hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 50 hlasovacích lístků, z toho 50 

hlasovacích lístků bylo platných. 

 

Pro kandidáta  

doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. (FF) bylo odevzdáno 49 platných hlasů, z toho ano 45, ne 0, zdržel 

se 4; 

JUDr. Jiřího Hřebejka (PF), jako předsedu,  bylo odevzdáno 49 platných hlasů, z toho ano 43, ne 4, 

zdržel se 2; 

doc. MUDr. Alenu Stoklasovou, CSc. (LF HK),  bylo odevzdáno 48 platných hlasů, z toho ano 45, ne 

1, zdržel se 2. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát UK jmenuje doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D., doc. MUDr. Alenu Stoklasovou, 

CSc. za členy Hlavní volební komise AS UK a JUDr. Jiřího Hřebejka (PF) za předsedu Hlavní 

volební komise AS UK. 

 

13. Informace z pracovních komisí 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, oznámil, že informace 

částečně vyčerpal již v předchozích bodech. V debatě ohledně “Principů” se probírala problematika 

dočasné alokace prostředků na úpravu SIS a rezervační systém kolejí a menz. Materiál byl vznesený 

Mgr. Hurným a podporovaný JUDr. Říhou. Nebyly ale včas předloženy podkladové materiály. Body 

budou blíže rozpracovány na úrovni rektorátu a Sociální komise AS UK. Ekonomická komise AS UK 

následně zváží možnost dočasné realokace prostředků. 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, řekl, že se komise zabývala 

novelami vnitřních předpisů fakult a též poskytovala konzultace fakultám k vnitřním předpisům.  

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, oznámil, že komise v mezidobí nezasedala. 

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, řekl, že komise probírala volbu členů Rady 

kolejí a menz a žádosti o podporu od spolků. Řešila se také stížnost ohledně zdražování kolejí a menz 

a ohledně stavu kolejí. Stěžovatelka poukázala na komplexní problémy kolejí a menz, např. špatnou 

komunikaci mezi kolejemi a studenty, která představuje velké problémy i pro cizojazyčné studenty. 

Komise k této problematice přijala usnesení. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, ocenil, že se komise vyjádřila k tomu, aby byla 

zvýšena informovanost. Doplnil, že pan ředitel Macoun prezentoval, že vše je obecně dražší, takže i 

menzy musí zdražovat. Dále Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK zdůraznil, že musí 

AS UK uvedenou problematiku sledovat a případně i řešit ve spolupráci s vedením UK. 

Ediční komise AS UK se komise v mezidobí nesešla. 
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MUDr. Josef Štorm, předseda Petiční komise AS UK, sdělil, že komise se zabývala podnětem 

ohledně využití e-mailových adres získaných ze SIS pro propojení kandidátů na členy AS UK s 

akademickou obcí. Komise k tomu přijala usnesení obsahující doporučení. 

Mgr. Jakub Horký, předseda Komise pro informační technologie AS UK, informoval, že na zasedání 

komise schválili sjednocení přihlašování do aplikací na doméně cuni.cz. Probíraly se též elektronické 

volby do AS UK. Tento bod přerušen k doprojednání na příštích zasedáních. Dále byla vytvořena 

formulace podnětu k novele zákona o vysokých školách z hlediska informačních technologií, 

konkrétně se týkala např. doručování dokumentů mezi univerzitou a studenty elektronickou cestou a 

případů, kdy fakulta rozhodne o přiznání stipendia, aby nebylo třeba vzdávat se odvolání. 

Návrh usnesení: 

AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

Schváleno tichým souhlasem 

 

14. Informace z Rady vysokých škol 

JUDr. Michal Říha, předseda studentské části RVŠ, stručně informoval o aktivitách po novém roce. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., informoval o přípravách zimního Sněmu RVŠ s tím, že detailnější 

informace budou až na březnovém zasedání. 

Návrh usnesení: 

AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol. 

Schváleno tichým souhlasem 

 

15. Různé 

Do bodu Různé nebyl vznesen žádný podnět. 

 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, popřál vše nejlepší do nového roku a oznámil 

termín příštího zasedání, které se bude konat 7. února 2020 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání 

ukončil v 14:23 hod. 

 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK 

Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK 

 

 


