
Zápis ze 13. zasedání kolegia rektora dne 3. března 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, CSc., MBA – prorektor UK 
            Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
            Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora 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 

 
 
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Akce v historické budově 

 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
3. Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014 
     (kvestor Kubíček) 
     

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem Rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014 
a ukládá tento materiál předložit na jednání rozšířeného kolegia rektora dne 10.3.2014 a následně na 
zasedání Akademického senátu UK a Správní rady UK. 

 
4. Rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí UK pro 

rok 2014 
  (kancléř Jelínek) 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem Rozpisu státních neinvestičních dotací a příspěvků na 
provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy pro rok 2014 a ukládá tento materiál předložit na 
jednání rozšířeného kolegia rektora dne 10.3.2014 a následně na zasedání Akademického senátu UK 
a Správní rady UK. 
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5. Přehled realizace programu „post-doc“ na UK v letech 2011-2013 
  (Prorektor Škrha) 
  

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje jej dopracovat pro 
potřeby projednání na výjezdním zasedání KR ve dnech 28.-29.3.2014. 

  
 

6. Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v  Praze  
Jednací řád  Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu UK   
Hodnotící kritéria komercializačního projektu v rámci programu GAMA  

      (Prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora po projednání schválilo s připomínkami Statut Rady pro komercializaci 
výsledků vědy a výzkumu UK, Jednací řád Rady a Hodnotící kritéria komercializačního projektu 
v rámci programu GAMA a doporučuje Statut a Jednací řád vydat formou opatření rektora 
s účinností k 4.3.2014 a všechny dokumenty  po zapracování připomínek zveřejnit na webových 
stránkách UK. KR doporučuje oslovit fakulty ohledně evidence dohod o smluvním výzkumu – nutno 
začít centrálně evidovat na UK; zodpovídá: pror. Hála, pror. Konvalinka, termín: 10.3.2014 

 
7. Změna Opatření rektora č. 10/2003 – Stanovení odměn školitelům studentů pro úspěšném 

ukončení studia v doktorském studijním programu   
       (Prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora po projednání návrh schvaluje s připomínkami (specifikovat důvody 
neúspěšného studia – zanechání a studijní neúspěšnost, jeho započítávání rozšířit na všechny vysoké 
školy a valorizovat částky odměn – základ = 20 000 Kč). Opatření bude vydáno a zveřejněno 
neprodleně s účinností od 1.10.2014. 

 
  
8. Návrh nového uspořádání Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy  

(IPSC)  
      (členka kolegia rektora Němcová Tejkalová) 
 

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s návrhem nového uspořádání Informačního, poradenského 
a sociálního centra UK a doporučuje rozšířit kompetence IPSC, oslovit fakulty o spolupráci v této 
oblasti a dopracovat materiál pro projednání na výjezdním zasedání KR;  Zodpovídá dr. Němcová 
Tejkalová, kvestor Kubíček, termín 28.3.2014. 

 
 
9. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 13.2. – 26.2.2014 a Informace o přijetích 

plánovaných v termínu od 3.3.2014 
( prorektor Škrha) 
 

 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
10. Sdělení rektora 
  

- informace o  plánovaném jednání ve věci univerzitních nemocnic se třemi náměstky ministra 
zdravotnictví ČR 

- informace k tzv. pražským VaVpI, 11 z celkem 12  předložených projektů UK splnilo 
formální kritéria přijatelnosti a postoupilo do dalšího kola hodnocení 
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- informace o plánovaném jednání studijní komise dne 11.3.2014 v 17,30 hod 
- informace k provedené analýze týkající se spolupráce a efektivity hodnocení výsledků mezi 

AV ČR a UK 
- informace k zajištění výuky pro sluchově postižené v rámci UK na FF UK 
- informace z jednání s prof. Pavlíčkem, předsedou nadace Nadání, příprava oslav 17.11. 
- příprava podkladů pro Ceny B. Hrozného a M. Petruska za prezentaci 
- bohoslužba v Lužanech, uctění památky J. Hlávky, dne 13.3.2014, účast: prof. Lášek 
- informace  z jednání s PhDr. Pavlasem ohledně budoucí spolupráce, kauza MISS UK; návrh 

bude panu rektorovi předložen do 7.3.2014, zvažována je případná záštita Majálesu 2014 
- příprava návrhu partnerské smlouvy ve věci kampusu Albertov; zodpovídá:  pror. Hála, pror. 

Konvalinka, termín:  březen 2014 
- informace k inauguraci rektora dne 4.3.2014 
- informace k dislokační komisi, bude ustavena v březnu 2014 a bude projednávat i investiční 

akce na UK 
- před zasedáním RKR sdělit informaci o stavu probíhajících schůzek v příslušných tematických 

oblastech (na úrovni: vedoucí odboru RUK a vedoucí oddělení na fakultách); zodpovídají: 
příslušní prorektoři, kvestor termín:  10.3.2014 

- s vedoucími odborů UK projednat náplně práce jednotlivých pracovníků a ověřit znění 
pracovní náplně; zodpovídá: kvestor Kubíček a příslušní členové KR, termín:  březen 2014 

- informace k prozatímnímu rozpočtu jednotlivých odborů RUK, členové kolegia provedou 
kontrolu potřeb a požadavků, termín: 24.3.2014 

- informace k programu  jednání výjezdního zasedání KR ve dnech 28.-29.3.2014 
- informace k projektu  SAPUK – Alumni, příprava právních kroků k transformaci činnosti 

dosavadního spolku; zodpovídá:  prof. Rovná, PhDr. Němcová Tejkalová, kvestor Kubíček, 
termín:   do konce března 2014 

- dne 6.3. 2014  v 18 hodin pracovní večeře kolegia rektora s vedením AV ČR, na programu 
jednání mj. oslavy výročí Karla IV., Týden vědy 

- informace k plánovaným schůzkám se slovenským, korejským a francouzským velvyslancem  
 

  
11. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektorka Rovná 

- informace z akce Oslav Jiřího z Poděbrad dne 2.3.2014 
 
prorektor Royt 

- informace o účasti na radách programů PRVOUK a UNCE, příprava dopisu děkanům 
s prosbou o sdělení připomínek, termín pro doručení připomínek:  15.4.2014 

 
prorektor Kovář 

- kulatý stůl Bohumil Hrabal stoletý v r. 2014  bude organizován ve spolupráci s PF UK, termín 
konání bude upřesněn na jednání s děkanem prof. J. Kuklíkem 

 
prorektor Konvalinka 

- informace k nominacím na cenu Lilianne Bettencourtové za vědy o živé přírodě, nominace 
možné podávat do konce dubna 

- dotaz prof. Hozáka na možný sponzoring mezinárodní konference o mikroskopii v Praze, 
zjistit konkrétní požadavky prof. Hozáka, UK zpravidla podporuje podobné akce  formou 
zapůjčení prostor apod.; zodpovídá:  pror. Konvalinka 

- informace od Výboru pro kosmický výzkum o konferenci COSPAR s žádostí o podporu účasti 
několika studentů MFF UK, projednat s děkanem MFF prof. Kratochvílem možnosti 
poskytnutí stipendií fakultou 
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- informace k náplni práce a statutu International Advisory Board, materiál připravit na výjezdní 
zasedání KR 

 
PhDr. Němcová Tejkalová 

- dotaz ke komisi pro přidělování startovacích  bytů, činnost komise, termíny jejich zasedání 
a složení komise 

 
Předseda AS UK Nigrin 

- dotaz k novému občanskému zákoníku a k možnosti uspořádat seminář UK, který by poskytl 
servis v této problematice; zodpovídá:  pror. Gerloch, kancléř Jelínek, termín:  duben 2014 

 
prorektor Hála 

- informace o nových zaměstnancích: Ing. J. Kurzová – odbor výstavby, MUDr. M. Prášil – 
odbor strategického rozvoje 

 
prorektor Gerloch 

- informace k přípravě  technických připomínek k OR 9/2014 (habilitační a jmenovací řízení), 
termín: 24.3.2014 

 
 
 

Zapsala: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 10. března 2014 ve 13 hodin 
 


