
                                   Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 24. listopadu 2014 

 

Přítomni: 

 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK  

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

 Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK 

 Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku  na podporu finančního zajištění projektového 

managementu v souvislosti s výstavbou nového multifunčního vysokoškolského  sportovního 

areálu Veleslavín 

      (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  projednalo návrh  na  čerpání  mimořádného  příspěvku  na  podporu 

finančního zajištění projektového managementu výstavby nového multifunkčního vysokoškolského 

sportovního areálu Veleslavín a doporučuje částku ve výši 5 580 tis. Kč za tímto účelem uvolnit s tím, 

že odůvodnění obsažené v materiálu předkládaném Akademickému senátu UK bude doplněno 

o informace o spolupodílu fakulty. 

 
 

4. Návrh opatření rektora – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě 

      Karlově 

 (kancléř Jelínek) 

 

 Závěr: Kolegium  rektora souhlasí s navrhovaným opatřením rektora a doporučuje jeho vydání. 

  

5. Návrh novelizace opatření rektora č. 25/2001,  ve  znění opatření  rektora č. 1/2003 Účtový 

rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly součástí na 

Univerzitě  Karlově v  Praze“, opatření  rektora  č. 23/2004,  ve  znění  opatření  rektora  
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č. 28/2006  „Provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována 

účetní závěrka“  a  opatření rektora č. 2/2001 „Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity 

Karlovy v Praze“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo s kladným výsledkem návrhy novelizace opatření rektora 

č. 25/2001, ve znění opatření rektora č. 1/2003 „Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady 

účetních dokladů a specifické symboly součástí na Univerzitě Karlově v Praze“ (s připomínkou 

k čl. II odst. 2), opatření rektora č. 23/2004, ve znění opatření rektora č. 28/2006 „Provádění 

inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka“ a doporučuje 

vyčkat na výsledky odborné analýzy vnitřních předpisů UK z hlediska veřejné podpory podle Rámce 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, v případě návrhu novelizace opatření rektora č. 2/2001 

„Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze“ doporučuje jeho vydání.  

  

6.   Sdělení rektora 

- problematika uznávání diplomů, jednání  s čínskou ambasádou 

- avizo jednání v souvislosti s Evropskými fondy dne 16.12. 2014 

- příprava společného memoranda s Hospodářskou komorou ČR 

- udělení čestného doktorátu. Prof. Pokornému z ETF UK na univerzitě v Petrohradu, 

UK zastoupí: rektor Zima 

- informace k poplatkům za studium 

- dne 1.12. 2014 jednání s budoucí p. primátorkou hl. m. Prahy 

- informace k Jednotnému vizuálnímu stylu, Pravidla byla upravena na základě připomínek 

fakult, fakultám bude zaslána tato aktuální verze připomínek (včetně přehledu a informace k 

vyrovnání připomínek), termín pro finální fakultní připomínky: 1.12.2014, 9,00 hod, materiál 

Pravidla bude poté předložen na jednání AS UK dne 12.12.2014, zodpovídá: pror. Kovář 

- 24.11. 2014 podepsáno Memorandum s Českým olympijským výborem 

- informace k Bolzanově ceně bude předložena na KR 1.12. nebo 9.12. 

 

7.   Sdělení členů kolegia rektora 
  

pror. Hála 

- informace k architektonické soutěži kampusu Albertov  
 

Děkan Lášek 

- informace o jednání s Univerzitou v Kostnici 
 

pror. Králíčková 

- informace k překladům textu rozhodnutí do  angličtiny, jednání s PF UK 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 1. prosince  2014 

 

 


