
Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina  

 
 
Přítomni: 
 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
RNDr. Štěpán Bojar 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Ing. Jiří Fuchs 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
Doc. ThDr. Jindřich Halama 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Ing. Josef Kubíček 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.  (v.z. Ing. Jiří Dlouhý ) 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Ngr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Prof. David Storch, Ph.D. 
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni 
 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc 
Mgr. Marie Paráková 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. informace o tom, že Ing. Josef Kubíček ke dni 1.4.2014 odstoupil z funkce kvestora UK, pan 
rektor mu předal ocenění a poděkoval za téměř dvacetiletou práci v této funkci, Ing. Kubíček 
nadále zůstává na UK ve funkci ekonoma v kanceláři rektora, bylo vypsáno výběrové řízení na 
místo kvestora UK, termín přihlášek: do 7.5.2014, konkursní komise se sejde dne 13.5. 2014 
v 10,00 hodin  

2. informace o tom, že pí Václava Kupová, vedoucí organizačního oddělení RUK, odchází do 
důchodu, pan rektor ji předal ocenění a poděkoval za třicetiletou práci na univerzitě, vedoucí 
organizačního odboru RUK bude s účinností od 1.5.2014 jmenována Bc. Věra Barnová 

3. informace k děkanským volbám na ETF UK, od 1.6. ve funkci děkana doc. ThDr. Jindřicha 
Halamu vystřídá doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. – pan rektor poděkoval doc. Halamovi za jeho 
činnost 

4. informace k děkanským volbám na LF HK, do druhého funkčního období zvolen stávající 
děkan Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

5. Akademickému senátu UK byl předložen návrh na přeměnu Centra pro otázky životního 
prostředí UK z jiného pracoviště na vysokoškolský ústav UK  

6. investiční rozvoj UK – souhrnná informace o jednání s fakultami, pan rektor poděkoval za 
spolupráci 

7. předložený návrh opatření rektora – Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě 
Karlově v Praze, pan rektor zrekapituloval důvody vedoucí k formulaci tohoto opatření; 
rozšířené kolegium rektora vzalo návrh se souhlasem na vědomí 

8. informace o dalších již vydaných opatřeních rektora – lhůty pro jednání komise pro přidělování 
startovacích bytů, vlajková dekorace ve Velké aule Karolina a zrušení registrace při nahlížení 
do závěrečných prací na webu 

9. informace o návrzích změn Grantového řádu UK a Řádu pro hodnocení výuky zaslaných 
Akademickému senátu UK 

10. žádost fakultám a dalším součástem o zaslání připomínek k vnitřním předpisům UK do 
30.6.2014, během léta proběhne celkové zhodnocení těchto předpisů a na podzim budou 
předloženy návrhy novelizací  

11. informace ze zasedání předsednictva ČKR dne 24.4.2014 v souvislosti s připravovanou novelou 
vysokoškolského zákona, dne 2.5. proběhne první jednání expertní skupiny – za ČKR se účastní 
rektoři prof. Zima, doc. Bek a dr. Barančík 

12. avízo jednání dislokační komise 12.5.2014 - problematika objektů Větrník, Krystal, Jinonice a 
objekty KaM v ulici Voršilská a Petrská 

13. informace k povinné bilinguálnosti doktorských SP, souhlasné stanovisko RKR (u nových 
akreditací Ph.D. programů vyžadovat bilinguálnost, UK by neměla předkládat k akreditaci 
studijní obor, který není bilinguální),  

14. informace  k  problematice vymáhání poplatků, vymožené částky za poslední období budou 
převedeny v nejbližší době na fakulty 

15. problematika stipendijního fondu – upozornění na enormní nárůst jeho čerpání na některých 
fakultách  

16. informace  k  hodnocení výuky doktorandy (forma písemná i elektronická) a k pravidelnému 
hodnocení doktorandů  - příslušná aplikace bude implementována pro všechny fakulty 

17. informace  k dopisu MŠMT ČR ministra Chládka ze dne 15.4.2014 ve věci možného navýšení 
počtu přijímaných v souvislosti s doplněním  kvalifikace pedagogických pracovníků, nutnost 
zajištění dalšího přijímacího řízení, žádost o urychlené sdělení předpokládaných počtů takto 
mimořádně přijímaných a o zaslání informace o doplňovacím řízení s uvedením konkrétních 
termínů 

18. informace  k zaslaným připomínkám fakult v otázce výuky cizích jazyků a tělesné výchovy 
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19. informace k připravované podpoře pro podávání žádostí o granty ERC 
20. informace  k problematice hostujících a emeritních profesorů na UK, žádost o průběžné zaslání 

návrhů z fakult, na UK je oficiálně pouze 8 hostujících profesorů 
21. informace k akci 10. výročí EU dne 5.5.2014 na PF UK  
22. informace k návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo J.E. Joachima Gaucka dne 

6.5.2014  ve Velké aule Karolina,  přednáška na téma „Evropská rozmanitost – evropské 
bohatství“ 

23. informace k videopřenosům z velkých akcích UK a k přípravě zajištění TV štábu na FSV, který 
bude k dispozicím i ostatním fakultám a součástem  

24. avízo setkání zástupců PR oddělení z jednotlivých fakult dne 29.4.2014 v 11 hodin, pod 
vedením prorektora Kováře  

25. informace k probíhající revizi opatření rektora č. 17/2013 - Pravidla pro jednotné způsoby 
grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze 

26. avízo vzpomínkových akcí k výročí 17. listopadu: 
- dne 17.11. večerní koncert ve Velké aule 
- dne 18. listopadu večerní divadelní představení ve Stavovském divadle 
- plánované otevření Muzea UK k tomuto datu 
- výstava v Karolinu 

27. informace k podpoře činnosti studentských spolků na UK, setkání v této záležitosti se uskuteční 
dne 29.4.2014 v Malé aule Karolina 

28. informace  k akcím Majáles 2014 a studentský Majáles UK, obě akce se konají pod záštitou 
rektora UK 

29. informace k připravovanému spuštění nového systému pro rezervaci a objednávání prostor 
Karolina v elektronické formě 

30. informace  k elektronickému oběhu dokumentů na UK, v létě 2014 bude zprovozněna 
elektronická spisová služba na RUK, následně bude připravena zakázka na elektronický oběh 
dokumentů v rámci celé UK 

31. informace k záměru vytvoření komoditní analýzy telekomunikačních služeb a zmapování 
telekomunikačních technologií na univerzitě  

32. informace z jednání Správní rady UK, projednáváno bylo mimo jiné téma soutěžení komodit 
a možnost hledání dalších úspor (energie, telefonické služby, kancelářské potřeby apod.), pan 
rektor požádal fakulty o součinnost, bude provedeno zmapování situace (existující smlouvy na 
fakultách apod.)   

33. fakulty budou osloveny s nabídkou možnosti zajištění právních služeb prostřednictvím právního 
odboru RUK 

34. informace  k situaci v GA ČR 
35. informace z jednání dne 18. 4. 2014 s primátorem Hl. m. Prahy RNDr. Tomášem Hudečkem, 

Ph.D.  
36. informace k projektům UK v rámci pražských projektů VaVpI, z 12 podaných projektů 

univerzitou jich bylo 11 schváleno 
37. informace ze zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace dne 25.4.2014  
38. informace  k rejstříku transparentnosti, UK je oficiálně na bruselském seznamu lobbistů 
 
Diskuse se týkala zejména připravovaného celouniverzitního elektronickém oběhu dokumentů, 
financování akce Majáles, čerpání evropských prostředků pro pražské vysoké školy a sjednocení 
postupu u schválených projektů VaVpI ) a bilinguálních studijních programů a problematika jazyku 
jazyka doktorské disertační práce, abstraktu a autoreferátu -  pro fakulty bude připravena souhrnná 
informace.  

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
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2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Králí čková 
 

- poděkování za zaslání návrhů k celoživotnímu vzdělávání, začátkem měsíce června je  
plánováno jednání se zástupci fakult  

 
Prorektor Škrha  

 
- informace o zasedání Rady Fondu mobility, 73% úspěšnost podaných návrhů 

 
Prorektor Gerloch  

 
- informace k chystané novele Opatření rektora č. 9/2014 – Doporučená kritéria  k habilitačnímu 

a jmenovacímu řízení, poděkování za došlé návrhy z fakult  
- informace k problematice hostujících profesorů a emeritních profesorů 
- avizo termínu zasedání komise pro čestné doktoráty - 20.5.2014, 
- předávání docentských dekretů dne 10.6.2014 v 10 hodin ve Velké aule Karolina 

 
Prorektor Royt 

 
- poděkování za zaslané připomínky k programu PRVOUK 
- informace k soutěži nejlepších monografií 
- informace o inovovaném složení Ediční rady UK   
- akce k výročí Karla IV. v roce 2016 - Mezinárodní vědecká konference, výstava v Křížové 

chodbě Karolina, vydání publikace „Praha středověká“ 
 

Prorektor Ková ř 
 

- informace k  výročí 17. listopadu 
- informace k připravované mezinárodní konferenci – 100. výročí rozluštění písma Chetitů 

v termínu 12.-14.11.2015 
 

Prorektor Štech  
 

- informace o chystaném semináři v rámci projektu KREDO 
 

Prorektorka Rovná 
 

- ustanovení Evropského centra RUK za účasti odborů vědy, zahraničního, právního, 
ekonomického  a studijního, hlavním účelem je hájení zájmů UK v EU, koordinované 
získávání informací a pomoc při získávání evropských grantů a projektů 

- Klub Alumni, ukončení činnosti spolku UK 
- informace k  přípravě červnové „Zahradní slavnosti UK“ ve Valdštejnské zahradě 
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Prorektor Konvalinka  

 
- hodnocení UNCE ve dnech 20.-21.5., výsledky budou prezentovány na Vědecké radě UK 

a rozšířeném kolegiu rektora 
- poděkování za návrhy nových členů GA ČR 
- informace k hodnocení výsledků vědy 
- informace k soutěži monografie, v průběhu měsíce května/resp. června bude na fakulty rozeslán 

dopis se žádostí o připomínky, návrhy, komentáře 
- příprava akce „Týden vědy“ společně s AV ČR 

 
Členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová  

 
- informace ke startovacím bytům na UK 
- informace k sociálnímu fondu – poděkování za zaslané náměty, ze strany fakult a součástí jsou 

žádosti o školkovné, finanční podporu rehabilitací, očkování, apod., bude připraven návrh na 
rozšíření možností čerpání sociálního fondu  

 
Člen kolegia rektora prof.Volf  

 
- souhrnná informace k výsledkům soutěže GA UK, úspěšnost podaných žádostí byla 34,8%  

 
Člen kolegia rektora prof. Lášek 

 
- informace k přípravám oslav Jana Husa, avizo odeslání dopisu fakultám v souvislosti 

s přípravou univerzitní konference, v září připravovaná výstava, vzniká pořad  „Jan Hus očima 
staletí“, doporučená adresa pro další informace: janhus600.cz 

 
Prorektor Hála 

 
- informace k projektu BIOCEV 
- informace k úloze Prahy v  „bruselských strukturách“ 

 
Člen kolegia rektora  MUDr. Milan Prášil 

 
- informace k dalšímu postupu u schválených projektů VaVpI a k budoucímu programu VVV  
- informace k plánovanému semináři „Evropské projekty“ (resp. workshopu pořádaný Odborem 

strategického rozvoje RUK) dne 23.5.2014, tématem semináře bude mj. 
přenos zkušeností  mezi mimopražskými a pražskými fakultami v ramci OP VaVpI  

- informace k připravovanému informačnímu bulletinu o evropských projektech  
 
Člen kolegia rektora předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  

 
- na webu AS UK byla zveřejněna souhrnná informace o možnostech, jak žádat o finanční 

podporu pro studentské projekty 
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Prorektor Ková ř  

 
- Avizo aktuálních akcí: 11.5. Univerzitní maraton, 14.5. Rektorský sportovní den, 6.6. 

Univerzitní osmy 
- informace o úspěchu hokejových reprezentantů UK v evropské hokejové soutěži, získání 

zlatých medailí, je naplánováno přijetí zástupců týmu s p. rektorem 
 
 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 
 
4. Různé 
 

Děkan Kratochvíl -  dne 6.5.2014 se koná akce „Matematika, fyzika a informatika pro lékaře 
a farmaceuty“ pořádáno MFF UK. 

 
 

 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 26. května 2014 v 15 hod. 
 
 
 
 
 


