
Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 17. září 2012 
 
Přítomni:  

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 

 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 

Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

  
1. Akce v historické budově Karolina  
 
      Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2.   Informace o přepracované verzi přihlášky Programu rozvoje vědních oblastí 

na Univerzitě Karlov ě (PRVOUK) P38 
(prorektor Volf) 
 
Závěr:  Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 
 

3. Změna Opatření rektora č. 28/2007- Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení 
a řízení pro jmenování profesorem 

 (prorektor Jakubec) 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje dopracovat materiál dle připomínek a předložit k dalšímu  
 projednání na kolegiu rektora. 
    
4. Návrh opatření rektora, kterým se stanoví termín předložení průběžné zprávy o uskutečňování 

PRVOUK za rok 2012 a další podrobnosti o jejím obsahu, způsobu předložení a projednání 
(prorektor Volf) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál a po zapracování připomínek bere se souhlasem na 
vědomí návrh opatření rektora, kterým se stanoví termín předložení průběžné zprávy o uskutečňování  

 Programu  rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012 a další podrobnosti o jejím 
obsahu, způsobu předložení a projednání. 

  
5.  Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné 

výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2012 
(prorektor Volf)  
 
Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.  FF UK 
Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.   FF UK 
Doc. David Storch, Ph.D.   Centrum pro teoretická studia UK 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
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6.  Projednání návrhu statutu Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku Univerzity 

Karlovy v Praze 
       (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje zapracovat připomínky a znovu předložit k projednání na  
kolegiu rektora 
   

7.  Návrh na udělení pamětní medaile UK 
  (prorektor Jakubec) 
 

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.  1. LF UK 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí (udělení stříbrné 
medaile). 

 
8.  Návrh prodeje přebytečného majetku UK – bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé 

koleje ve Staré Boleslavi 
(kvestor Kubíček) 
 

       Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál přepracovat a znovu předložit.  
 
 9.   Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy parc. č. 562 na pozemku parc. č. 558 
  v k. ú. Staré Město, obec Praha 
  (kvestor Kubíček)  
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícím 
  v umístění, provozování a užívání rozvaděče VN v budově č. p. 562 na pozemku parc. č. 558 
  v k.ú. Staré Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 
  150 00 Praha 5, IČ  27376516, a doporučuje tento návrh předložit k vyjádření Akademickému 
  senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) 
  zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění k uzavření smlouvy. 
 
 10.  Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 18. 6. – 12. 9. 2012 

 Informace o přijetích plánovaných v termínu od 17. 9. 2012  
   (prorektor Škrha) 
 
        Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

  
11.  Sdělení rektora 
  
 - informace z jednání ČKR 
 - informace k zamýšlené reformě vysokých škol 
 - rozpočet na VaV 
 
12. Sdělení členů KR 

  
Prorektor Škrha 
- informace o veletrhu vzdělání v Dublinu 

 
Prorektor Tichý 
- informace o stavu přípravy rekonstrukce bývalé menzy 17. listopadu pro FHS 
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Prorektor Šobr 
- informace ze schůzky s vedením Studentské unie UK (spolupráce na akcích Jarmark, Hokejová    
  bitva, Gaudeamus, Informační den) 
- problematika financování veletrhu Gaudemus v Brně 

 
Kancléř Jelínek 
- zákon o univerzitních nemocnicích 

 
Kvestor Kubíček 
- informace o výsledku a kontrole NKÚ  
- Informace k zahájení staveb v Plzni a Hradci Králové 

 
 
 Zapsala: Monika Samcová 
 
 Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 24. 9. 2012 ve 13 hodin. 
 
 
 


