
 1 

Zápis z  8. zasedání kolegia rektora dne 30. listopadu 2015 

 

Přítomni: 

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

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

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

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

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

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

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

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

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

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

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluveni:  

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

 

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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na jmenování profesorem 

Doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.                                  MFF  

 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh na jmenování profesorem projednalo a doporučilo 

k předložení na VR UK.  

 

Návrh na jmenování docentem 

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.                                                1.LF  

MUDr. Iva Dudová, Ph.D.                                                  2.LF  

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.                                    3.LF  

MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.                                                    LF PL 

RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.                                                  MFF 

RNDr. Petr Benda, Ph.D.                                                     PřF 

RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.                                   PřF 

RNDr. Martin Čech, Ph.D.                                                  PřF 

PhDr. a Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.                               PedF 

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.                                                       HTF  
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Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 

 

4. Návrh žádosti o udělení, rozšíření a prodloužení akreditace KTF UK, ETF UK a 1.LF UK a 

2.LF UK 

     (prorektor Royt) 

 

a) KTF UK - udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Teologie se  studijním oborem 

      Katolická teologie (P/K/4/výuka v českém a italském jazyce) se 4letou standardní dobou studia 

 

b) ETF UK - rozšíření akreditace doktorského studijního programu Filozofie o studijní obor Filozofie 

náboženství (P/K4/výuka v českém, anglickém a německém jazyce) pro společné uskutečňování 

s Filozofickým ústavem AV ČR, v.v.i. 

 

c) 1.LF UK a 2.LF UK – prodloužení akreditace doktorských studijních programů Mikrobiologie 

(1.LF. 2.LF, PřF) a Parazitologie (1.LF, PřF) pro společné uskutečňování s Přírodovědeckou 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy postoupit k dalšímu řízení MŠMT ČR,  body a) a b) 

nejdříve postoupit na VR UK. 

 

5. Čtvrtá zpráva o realizaci zavádění elektronické evidence doktorského studia na fakultách UK 

       (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu na vědomí s tím, že uvedenou zprávu doporučuje 

doplnit o údaje.  

 

6. Návrh novelizace opatření rektora „Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

      Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh novelizace opatření rektora „Odpisový plán Univerzity   

      Karlovy v Praze“ a bere jej se souhlasem na vědomí. 

       

7. Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2014 

(prorektor Royt) 

 

      Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené návrhy ocenění publikací Cenou Jaroslava Jirsy 

      za  nejlepší učebnici roku 2014 a souhlasí s udělením Ceny Jaroslava Jirsy v oborech lékařsko-  

      farmaceutických publikaci Krška, Z. Hoskovec, D. a Petruželka, L.: Chirurgická onkologie,  

      v oborech společensko-vědních publikaci Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.: Bankovnictví v teorii 

      a praxi a v oborech  přírodovědných matematicko-fyzikálních publikaci Hendl, J. a kol.: Statistika 

      v aplikacích. Ceny budu předány na zasedání VR UK dne 10.12.2015. 

 

8. Zahraniční spolupráce v roce 2015 

(prorektor Škrha) 

 

      Závěr: Kolegium rektora bere předložený matriál na vědomí a doporučuje jej po následném doplnění  

      využít jako podkladový materiál pro UK. 

 

9. Zřízení e-shopu v rámci UK Pointu 

(prorektor Kovář a člen kolegia rektora Dr. Fontana) 

 

      Závěr: Kolegium rektora po projednání materiálu doporučuje uvedenou variantu č. 4 s tím, že fakulty  

     UK budou osloveny, zda mají o využití společného e-shopu zájem, zodpovídá: pror. Kovář a 
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následně bude prověřena možnost jednoho komplexního e-shopu na UK, informace bude předložena 

na KR 11.1.2016, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová. 

 

10. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze a rekapitulace hospodaření jejích součástí 

k 30.9.2015 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze a o  

rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30.9.2015 se souhlasem na vědomí. 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 

UZSVM/H/16099/2015-Ma-Rp 6610/01, Rp 2453/06, Rp 89963/13 pro centrum MEPHARED 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno – pozemkovou služebnost 

inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a udržování stavby optického kabelového vedení 

(neveřejná datová síť) v rámci akce „Optická trasa mezi objekty Výukového a Výzkumného centra 

(před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel 

CESNET (Heyrovského 1203) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových jako vlastníkem na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na 

straně druhé, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu Univerzity Karlovy v 

Praze a poté Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání písemného předchozího souhlasu 

podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 

smlouvy 

 

12. Smlouva o zřízení služebnosti č. 1332/2015 pro realizaci stavby „Optická trasa mezi objekty 

Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203)“ pro centrum MEPHARED 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost sítě spočívající v oprávnění zřídit, 

provozovat, opravovat a udržovat optické kabelové vedení v rámci realizace stavby „Optická trasa 

mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203)“ mezi Statutárním 

městem Hradec Králové jako povinným na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako 

oprávněným na straně druhé a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu 

Univerzity Karlovy v Praze a poté Správní radě Univerzity Karlovy v Praze k vydání písemného 

předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, k uzavření smlouvy. 

 

13. Návrh na prodej Sportovní haly BIOS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakultní ul.č.p. 

1864 

(prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodej nemovitosti – Sportovní  haly BIOS Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, Fakultní ul.č.p. 1864 a doporučuje oslovit fakulty a součásti UK s dotazem 

na zájem o využití haly s termínem pro vyjádření do 4.1.2016 a následně informaci předložit do KR 

dne 11.1.2016,  v případě nezájmu vyhlásit bez zbytečného odkladu výběrové řízení na prodej této 

nemovitosti. 

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/180, 725/52 a 728 v k.ú. Nový 

Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 

(kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění distribuční 

soustavy v části pozemku parc.č. 725/180, 725/52 a 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec 

Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, 

oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 24729035, a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze a poté Správní radě 

Univerzity Karlovy v Praze k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN – výstavba trafostanice – 

uzavíraná v rámci akce s názvem „UK-2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy (trafostanice) v rámci stavební akce s názvem: „UK - 2.LF Dostavba areálu 

Plzeňská 3. etapa“, k tíži pozemku parc. č. 405/23, jehož součástí je budova bez č.p. nebo  č. e. a 

parc.č. 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, obec Praha a záměr uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN s obchodní společností 

PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje 

návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze a poté Správní radě 

Univerzity Karlovy v Praze k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

16. Sdělení rektora 

- informace v souvislosti s cestou do Číny s premiérem Sobotkou ve 47. týdnu 2015, návštěva 

univerzit v Pekingu a Šanghaji 

-   informace z jednání s náměstkyní Matuškovou, MŠMT ČR 

  -     avízo jednání dne 10.12. 2015 k Zákonu o podpoře a výzkumu, experimentálního vývoje a inovací   

         č.130/2002 Sb. 

  -     informace o zařazení oslav 700.výročí narození Karla IV. na seznam výročí UNESCO 

- informace ve věci  nominantů na Cenu Karla IV., ustanovení pracovní skupiny „Cena Karla IV.“ ve 

složení: rektor Zima, pror. Rovná, pror.  Kovář, pror. Royt, kancléř Prášil, Mgr. Hájek, Dr. Břízová, 

Mgr. Šafránková, Mgr. Jiroudková, M. Niklová, první pracovní schůzka bude dne 7.12. ve 12 hod.   

- gratulace ke znovuzvolení do funkce předsedy AS UK PhDr. Tomáši Nigrinovi, Ph.D. 

- informace o udělení rytířského Řádu sv. Řehoře Velikého panu prorektorovi prof. PhDr. Ing. Janu 

      Roytovi, Ph.D.   

- informace k návrhu řešení rekreace ve střediscích UK 

- informace k revizi předpisů 

- informace k Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings (bude zveřejněno 

2.12.), UK se umístila na 44. místě 

- informace o 1000 odběratelích na univerzitním kanále YOU TUBE 

(https://www.youtube.com/user/UniKarlova) 

- informace k termínům plánovaných setkání na leden 2016  

- plánovaný „Den UK“ v Ženevě ve dnech 14.-16.3.2016 

- plánovaný „Den UK“ ve Španělsku na podzim 2016 

- plánovaný „Den UK“ v Londýně během roku  2017 

- informace v souvislosti s dodržováním pracovní doby na RUK 

- slavnostní ukončení projektu BIOCEV dne 18.12.2015 v 10,00 hod ve Vestci u Prahy 

- informace k ocenění ÚJOPu - Českých 100 nejlepších dne 27.11. 

- informace o termínu podpisu smlouvy o spolupráci s KAIST dne 2.12.2015 ve 13 hod. 

- uskutečnit v lednu setkání se stipendisty SVH –Ukrajinci, kteří jsou v současné době na UK 

- informace ke společnému zasedání ČKR a SRK ve dnech 3.-4.12.2015 v Bratislavě 
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17.Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

-   informace k  harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020  

- informace k upřesnění údajů o počtu studentů na Bc. promocích v profesním domě MFF, zodpovídá: 

kancléř Prášil  

 

 prorektorka Rovná 

- informace k účasti na Steering Comitee v Oxfordu 

- informace k VIP ALUMNI, avízo programu dne 2.12.2015 Den adventu na UK 

- spolupráce s Uni Leuven, podpis smlouvy v souvislosti s HORIZON 2020 

 

 prorektor Škrha 

- informace k přípravě konference asijských rektorů 2016 

- aktuální informace z Dominikánské republiky o souhlasu s navrženou smlouvou s UK, termín 

podpisu: 28.1.2016  

 

 prorektor Gerloch 

- informace k přípravě programu VR UK 

- informace o rezignaci doc. PhDr. Bedřicha Noska, CSc. na funkci člena VR UK 

- navržení nového člena VR UK prof. ThDr. Josefa Dolisty, Th.D., Ph.D. z HTF UK 

    Závěr: KR nového člena VR UK s účinností k 1.12.2015 schvaluje  

- informace k organizaci akce „Mozart Gala“ dne 10.12.2015  

 

 prorektor Hála 

-  zpráva z jednání ve věci víceúčelové haly BIOS v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi  

- informace k OP VaVpI, avízo jednání dne 3.12  

- avízo jednání na téma „Praha - pól růstu“ dne 16.12.2015-monitorovací výbor 

- informace k zavedení elektronického podpisu, kontakt: ÚVT /Houdek, Maňásek/ 

 

  člen kolegia rektora Dr. Fontana  

-   informace k zájmové činnosti studentů UK 

 

členka kolegia rektora UK Dr. Tejkalová 

- informace k odeslané žádosti na MŠMT ČR ve věci financování studentů se speciálními potřebami 

 

prorektorka Králíčková 

- informace ke vzniku videoklipu ke „Study in Prague“ 

- avízo pracovního jednání s proděkany pro studium dne 14.1.2016 ve 14 hod. v Modré posluchárně  

 

   prorektor Kovář 

-  informace k průběhu pietního aktu k výročí 17. listopadu na Albertově dne 22.11.2015 

-  informace k Etickému kodexu UK 

-  k přípravě vánočních akcí na UK 

 

   prorektor Konvalinka 

   -  příprava setkání s členy IAB ve dnech dne 11.-12.5.2016 

- avízo jednání s proděkany UK pro vědu dne 7.12.2015 v 10 hod. 

- informace k zasedání Rady vlády ČR, jednání s náměstkem Marxem 
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    prorektor Royt 

- informace k InCites 

- informace k výrobě žezla pro FSV UK, zaslat dopis k rukám děkana FSV, zodpovídá: pror. Royt 

- zastoupení pana rektora na „Ceně NEURON“ dne 1.12.2015 

 

člen kolegia rektora prof. Lášek  

-  k informaci ve věci zvýšených poplatků U3V 

 

 kvestorka Oliveriusová 

- informace v souvislosti s využitím objektů „vila Milada“ a „vila Miluška“  

- informace ke Kolektivní smlouvě UK 

- stav ve věci bankovních poplatků, 7.12.2015 vyprší lhůta pro připomínky, uzavřeno 2. Kolo 

výběrového řízení 

- informace k zákonu o řízení a kontrole veřejných financí 

 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná 7. prosince ve 13 hod 
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