
Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 30. září 2013 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Prof. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 

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

Omluven: 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 

   
1. Akce v historické budově 

 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2. Návrh Opatření rektora č. .../2013 (Jednací řád Etické komise) 

(prorektor Jakubec) 
   

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Jednacího řádu Etické komise a po zapracování 
připomínek jej bere se souhlasem na vědomí a doporučuje  jeho předložení AS UK. 

 
3. Návrh na udělení pamětní medaile UK 

(prorektor Jakubec) 
 
 Natalja Jevgenjevna Gorbaněvská 
 

Závěr: Kolegium rektora návrh projednalo a doporučilo udělení zlaté pamětní medaile UK v průběhu 
měsíce října 2013 s tím, že je nutné vyjasnit přesný termín a formát slavnostního předání. 

 
4. Kvalifika ční podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů UK v akademickém 

roce 2013/2014 
(prorektor  Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a po zapracování připomínky (účinnost) doporučuje 
jeho vydání formou opatření rektora. 

  
5. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 764/112, 764/228 a 764/229  
      v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
  (kvestor Kubíček) 
  
 Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování    
 a užívání kabelového vedení v části pozemků parc.č. 764/112, 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice,
 obec Praha ve prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a. 150 00 Praha 5. IČO
 27376519, a doporučuje 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.  
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6. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě  
      č.p. 1563, U Nemocnice 3, Salmovská 5, Praha 2, s VŠTJ Medicina Praha, o.s. 

(kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových       
prostor v ulici U Nemocnice 3, Salmovská 5, č.p. 1563, Praha 2, občanskému sdružení VŠTJ      
Medicina Praha, o.s., se sídlem Salmovská 5, Praha 2, IČ: 49277928 a doporučuje předložit jej      
k projednání Akademickému senátu UK. 

 
7. Návrh dislokačního opatření v objektu Archivního a depozitního střediska Lešetice č.p. 60 

(kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dislokačního opatření a doporučuje přidělit Přírodovědecké      
fakultě nebytové prostory o výměře 140m2 v objektu B6 Archivního a depozitního střediska Lešetice       
č.p. 60. 

 
8. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 20. 6. – 25. 9. 2013 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 30. 9. 2013 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 

9. Sdělení rektora 
 

- výstupy z jednání RVVI, problematika rozpočtu na VaV 
- slavnostní zahájení programu Václav Havel EUROPAEUM MA programme dne 26.9.2013 
- výstupy z jednání s ministrem financí v demisi, příprava konsolidační vyhlášky 
- zahájení AR  v Pardubicích- slavnostní zasedání ČKR 

 
10. Sdělení členů kolegia rektora 
 

prorektor Škrha 
 

- žádost z MŠMT o přijetí čtyřčlenné skupiny z Afghanistánu z kábulské univerzity 
- otázka náhrady v post-doc komisi za Prof. Štulíka 

 
      prorektor Tichý 
 

-     výstupy z jednání komise expertů (investiční záměry) 
 
 prorektor Volf 
 

- nově připravovaný program TA ČR (GAMA - Program aplikovaného výzkumu,    
                   experimentálního vývoje a inovací) 
 
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 7. října 2013 ve 13 hodin. 


