
Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 13. dubna 2015 
 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – 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, DrSc. – prorektor UK 
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  
 

Omluveni:  
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora  
                 

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

 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 

 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa – LF Pl, PřF 
      (prorektor Gerloch) 

 
Prof. Ivan Damjanov, M.D., Ph.D.    LF Pl 
Prof. Aharon Oren, Ph.D.      PřF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo oba návrhy předložit k projednání na VR UK. 
 
4. Návrh na udělení pamětních medailí UK 
 (prorektor Gerloch) 
  

Prof. RNDr. Jaromír Růžička, Ph.D. - za jeho významný příspěvek k podpoře růstu mezinárodní 
prestiže Univerzity Karlovy a její Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v oblasti analytické chemie 
(FaF) - zlatá medaile 

 

Prof. Richard M. Scheffler, Ph.D. - za jeho mimořádný přínos pro českou vědu a postgraduální 
vzdělávání v oblasti zdravotní politiky a ekonomiky zdravotnictví od roku 1990 do současnosti, 
(FSV) - zlatá medaile 
 

Prof. Nicola Scopinar - za jeho mimořádný přínos v oblasti bariatrické a metabolické chirurgie (1.LF ) 
stříbrná medaile 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením pamětních  medailí. 
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5. Návrh žádostí o rozšíření a prodloužení akreditace – FF, FSV a FTVS 
(prorektor Štech) 
 
1)  FF UK – rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění  
     a kultury o studijní obor Estetika ve dvouoborovém studiu  (P/3) 
2)  FSV UK – prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Mediální a  
     komunikační studia se studijním oborem Žurnalistika (P/3/jednooborové studium) 
3)  FTVS UK – rozšíření akreditace navazujícího  magisterského studijního programu Physical 
     Education and Sport o nový studijní obor MA in Sports Ethics and integrity (Erasmus Mundus 
     Joint Master Degree) (P/2/jednooborové studium/joint degree) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrhy ad 1) a 3) postoupit k dalšímu řízení,  
u návrhu ad 2) bude spis zaslán zpět na fakultu k  dopracování. 

 
6. Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních 
      oborů pro r. 2015 Pedagogickou fakultou UK 

(prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere doplnění výhledu akreditací na vědomí a postupuje jej k projednání 
rozšířenému kolegiu rektora.  

 
7. Stav realizace plánů na rozvoj IT/IS  
8.  Zřízení CSIRT-CUNI týmu 
9.  Konsolidace SW licencí 
 

Projednání materiálů bylo odloženo na jednání kolegia rektora dne 20.4 . 2015. 
 
10. Rektorský seminář a setkání asociací univerzit u příležitosti oslav sedmistého výročí narození 
 Karla IV. v roce 2016 
 (prorektor Royt) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere materiál, po zapracování  připomínek, na vědomí. 
 
11. Návrh cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem 
 sportovišť ve Sportovním centru 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál. 
 
12. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace U Supa 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 
 Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy v Praze projednalo návrh na uzavření smlouvy o nájmu 
 nebytových prostor v ul. Celetná č.o. 22 a 24, v Praze 1 s obchodní společností NTVOS s.r.o., se 
 sídlem Wenzigova 1861/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02028727, za měsíční nájemné ve 
 výši 355 000,-Kč bez DPH a doporučilo předložit jej k projednání předsednictvu Akademického 
 senátu UK. 
 
 
13. Sdělení rektora 
 

- informace k plánovanému setkání s vedením Ministerstva pro egyptské památky v Karolinu, 
termín: červen 2015 
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- informace o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o nicotnosti 
rozhodnutí rektora o odvolání ve věci poskytování informací 

- informace k provoznímu financování BIOCEVU, zodpovídá: pror. Hála, pror. Konvalinka 
- informace k plánovanému memorandu ve věci  areálu v Dejvicích 
- informace k personálním záležitostem na FTVS 

 -  informace z jednání pracovní skupiny pro akreditační standardy  
- informace k problematice zákona o specializačním vzdělávání lékařů 
- informace k zakončení akademického roku na KTF UK dne 22.5. 2015, vč. předání medaile prof. 

Sousedíkovi, účast: pror. Royt 
- informace k setkání Mezinárodní rady UK a VIP Alumni, plánovaný termín: 16.-17.11.2015 
- předávání profesorských dekretů v Karolinu dne 7.5. 2015 v 13 hod, účast: prorektor Gerloch 
- informace o složení Monitorovacího výboru OP VaVpl 
- informace k režimu  a otvírací době Muzea Univerzity Karlovy v Karolinu 
- informace k planovanému setkání s MAX PLACK INSTITUTES, termín: 27.5. v 9,00 hod  

    
 
14 . Sdělení členů kolegia rektora 
 
kancléř Jelínek 
 -  informace o jednání s univerzitní odborovou organizací 
 -  informace z jednání pracovní podskupiny pro akreditační standardy studijních programů  
 
  
prorektorka Rovná 

- informace o účasti na jednání kolegia děkana FSV dne 13.4. 2015 
- informace k semináři pro fakulty UK ke studiu Střediska vzdělávací politiky PedF UK 

„Absolventi Univerzity Karlovy“, termín: 10.5. 2015 10h 
- „inaugurace“ CEFRES, termín: 7.10. 2015 v 16,00 hod 
- Den UK v Paříži, termín: 12.5.2014,  účast: rektor Zima, pror. Konvalinka, pror. Kovář, pror. 

Štech, pror. Rovná 
 

 prorektor Škrha 
- informace k programu oslav 25. výročí spolupráce s UNI Heidelberg 

 
 prof. Gerloch 

- informace k programu zasedání VR UK dne 30.4.  
 

 prof. Volf 
- informace o jednání se Studijní komisí AS UK na téma Grantová agentura UK 

 
 pror. Hála 

- informace ke kontrolnímu dni projektu BIOCEV 
- informace k monitorovacímu výboru programu VVV 

 
 
 
 

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 20. dubna 2015  neprodleně po ukončení RKR. 
 


