
Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 24. února 2014 
 
 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka. CSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.- člen kolegia rektora UK 
Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 

 Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluven: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK 
 
   
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 

 
 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2.   Akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
3.  Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 
 
Návrh na jmenování profesorem: 
 
Doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.    1.LF 
Doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc.    2.LF 
Doc. MUDr. Josef Zámečník, PhD.   2.LF 
 
Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování 
profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem: 
 
MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.   1.LF 
MUDr. Tomáš Krechler, CSc.    1.LF 
RNDr. Martin Kružík, Ph.D.    MFF 
RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.    MFF 
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Závěr: Kolegium rektora návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo. 
 
4.  Žádost o prodloužení akreditace – FF UK 

(prorektor Štech) 
 
Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie, studijní obor Japonská 
studia (P/3 – jednooborové) 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení akreditace postoupit MŠMT. Kolegium 
současně doporučuje informaci o úspěšném završení akreditačního procesu na UK sdělit japonské 
ambasádě a ve spolupráci s fakultou v návaznosti na výsledek akreditačního řízení zabezpečit 
přijímací řízení. 

 
5.  Koncepce programu pro absolventy Univerzity Karlovy 
  (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje ustanovit tříčlennou pracovní skupinu ve složení: pror. Rovná, 
pror. Kovář, PhDr. Němcová Tejkalová, Ph.D. a zpracovat a připravit  dlouhodobou koncepci tak, aby 
jí bylo možné projednat na výjezdním zasedání KR, zároveň zjistit zájem  fakult o zapojení do 
projektu a současný stav práce s absolventy, termín:   zasedání KR 24.3.2014 

 
6.  Návrh na složení komise pro Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Předseda komise: 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.   prorektor PF UK 
 
 Členové: 
 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.   1.LF UK 
 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.  prorektor KTF UK 
 Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.    MFF UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.    PřF UK 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se složením komise s tím, že změny budou provedeny k 1.4.    
2014. 

 
7.   Přehled nemovitostí Univerzity Karlovy dotčených omezením vlastnického práva 
  (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora ukládá kvestorovi ve spolupráci s fakultami a součástmi UK získat 
podrobnější  informace o omezeních vlastnického práva nemovitostí užívaných fakultami a 
součástmi, za účelem ověření správnosti a doplnění evidovaných údajů a ukládá připravit návrh 
postupu, včetně přehledu dosud učiněných kroků u objektů Marathon a Krystal, termín:  15.3.2014. 

 
 
8.    Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou - nájmy 

(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora ukládá kvestorovi oslovit fakulty a součásti UK za účelem získání 
podrobnějších informací o pronajatých prostorách, jejich budoucích potřeb a následně přípravu 
podkladů, v rozčlenění na nezbytné pronájmy a pronájmy vhodné k revizi, termín:   15.3.2014. 
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9.   Rámcový přehled pravidelně projednávaných materiálů na zasedáních kolegia rektora 
 (kancléř Jelínek) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
10.  Sdělení  rektora 
 

- Ján Kuffa –  žádost ohledně možnosti dokončení studia; zodpovídá: Pror. Králíčková  
- informace z jednání u prezidenta ČR dne 20.2. 2014 
- informace o zvolení předsedou ČKR a o jednání ČKR 
- informace k chystané novele VŠ zákona, jednání s náměstkem Mlsnou dne 24.2. 2014;  

za přípravu podkladů zodpovídá: rektor Zima, pror. Gerloch, kancléř Jelínek, termín: 
10.3.2014 

- dne 6.3. 2014  v 18 hodin pracovní večeře kolegia rektora s vedením AV ČR 
- příprava oslav 650 let od založení univerzity ve Vídni (2015), aktivní účast rektora  

Zimy vč. projevu 
- informace k uvažované vizualizaci prostor menzy v Kamzíkové ulici 
- koordinátor spisové služby dle opatření rektora č.6/2013 - dosud není obsazeno 
- otázka vzájemných závazků UK a ÚMG v projektu BIOCEV – připravit informaci pro 

kolegium rektora; zodpovídá: rektor Zima, kvestor Kubíček, pror. Hála, pror. 
Konvalinka; termín: 15.4.2014 

- zahájení 58. běhu LŠSS dne 26.7. 2014 a zakončení dne 21.8. 2014, pana rektora 
zastoupí pror. Kovář 

- Husovy národní slavnosti, Hus – Evropan nové doby (připravované ve spolupráci), 
připrava návrhu termínů výstavy a konference  a   rozpočtu; zodpovídá: prof. Lášek, 
kvestor Kubíček 

- akce Karel IV. – 700. výročí narození v roce 2016 (bude organizovat UK); zodpovídá: 
pror. Kovář 

- dne 11.3. 2014 ve 14h inaugurace rektora Mendelovy univerzity v Brně, zúčastní se 
pror. Konvalinka 

- informace ke scénáři inaugurace rektora UK dne 4.3. 2014 ve 14 hodin, příprava 
dvojjazyčné brožurky (ČJ, AJ) s anotacemi tří přednášek a scénářem akce; zodpovídá: 
pror. Kovář, Mgr. Hájek 

- Přehled stavebních činností v rámci areálu rektorátu UK, včetně harmonogramu;  
zodpovídá: Ing. Marcoň, kvestor Kubíček, termín: 3.3.2014  

- Informace ke složení komisí: 
 

Historická komise - složení definitivně stanoveno 
 
Cena M. Petruska - nové složení komise k 1.3.2014: Předseda komise: Prof. PhDr. 
Martin Kovář, Ph.D., Členové komise: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., RNDr. Jiří 
Grygar. CSc., MUDr. Josef Fontana, Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Prof. Jan Sokol, 
CSc., PhD., doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 
 
Ediční rada V. Havla - aktuální složení: Předseda rady: doc. Ing. Ivan Havel, CSc., 
Ph.D., členové: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. dr. h. c., prof. PaedDr. Miroslav 
Vaněk, Ph.D., prof. Dr. Marek Nekula 
 
Poplatková komise - dořešit složení komise; zodpovídá: rektor Zima, kancléř Jelínek, 
termín: 3.3.2014 
 
Rada celoživotního vzdělávání - připravit návrh na složení, oslovit v této souvislosti 
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děkany; zodpovídá:  pror. Králíčková, termín: 1.4.2014 
 
Komise pro  honoris causa -  připravit návrh složení komise; zodpovídá: pror. Gerloch  
 
Komise pro práci se studenty se speciálními potřebami - zúčastnit se jednání této 
pracovní skupiny, zjistit její složení a náplň činnosti; zodpovídá: PhDr. Němcová 
Tejkalová 

 
 
12. Sdělení  členů kolegia rektora 
 
      kancléř Jelínek 

- otázka poplatků spojených se studiem v souvislosti s loňským rozhodnutím Nejvyššího 
správního soudu, informace o registraci příslušné Změny Přílohy č. 6 Statutu UK 

- Přehled bodů z minulých jednání KR, jejichž realizace nebyla dosud dokončena 
 

prorektorka Rovná 
- informace o akci Dialog V. Havla o Evropě 
-  jednání ohledně Evropského centra; zodpovídá: pror. Rovná, pror. Králíčková, pror. 

Konvalinka, pror. Škrha, termín: 28.3. - informace 
 
prorektor Škrha 
  -    informace k přijetí p. Alisdaira Jonese, Shanghai Ranking Consultancy 24.2. 2014 

 
      prorektor Hála 

- informace k monitorovacímu výboru a vědecké radě Albertov, nutné vyhovět žádosti 
prof. J. Zimy o uvolnění z funkce zmocněnce a provést navrhované změny 
v monitorovacím výboru a vědecké radě a zpřehlednit celkovou řídící strukturu 
projektu; termín: ihned 

 
      kvestor Kubíček 

- informace k prozatímnímu rozpočtu jednotlivých odborů  RUK; členové kolegia 
provedou kontrolu potřeb a požadavků, termín: 3.3.2014 

 
      prof. Volf 

- požádal o připomínky k administrativě spojené s norskými fondy zaměřenými na vědu, 
připomínky  budou odeslány prof. Martáskovi 

 
      Předseda AS UK Nigrin 

- poděkování za stanovisko Univerzity Karlovy ke krizi na Ukrajině 
 
      PhDr. Němcová Tejkalová 

- dotaz na možnou podporu fakultní mateřské školy ze sociálního fondu; KR  
doporučuje oslovit fakulty dopisem, jaké jsou aktuální vize a představy ohledně 
čerpání ze sociálních fondů a vyhotovit přehled o dosavadním čerpání sociálního 
fondu; zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, kancléř Jelínek, termín: duben 2014 + 
oslovení děkanů fakult na zasedání RKR 10.3. 

 
     prorektor Konvalinka 

- informace o účasti na radách programů PRVOUK a UNCE (společně s pror. Roytem), 
předjednání administrativního zjednodušení  
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     prorektor Kovář 
- akce 17.listopad, informace o přípravě  oslav 
- informace o jednání s organizátory projektu „Karel IV. – 700“ 
- kulaté stoly v r. 2014 : 1/ Bohumil Hrabal stoletý, 

2/ Amerika a Evropa: pouta, která spojují, 3/ Spisovatel a jeho duše: Tak tedy ještě 
jednou sbohem, Danny boy,  4/ Válka, jež změnila svět 

- dne 18.2. 2014 proběhlo jednání s proděkany pro vnější vztahy, zápis z jednání bude 
zaslán členům KR e-mailem 

- informace k univerzitnímu webu 
- informace k propagačním a upomínkovým předmětům UK 

 
     prorektor Royt 

- avizo jednání ohledně Web of Science, informace do příštího kolegia 
 
 
 
   
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 3. března 2014 ve 13 hodin. 


