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Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 20. března 2017 

 

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 

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

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

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

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

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

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

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

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Jiří S l á m a, Ph.D.     1. LF 
Doc. MUDr. Ludmila B o u d o v á, Ph.D.   LF PL 
Doc. RNDr. Ivan N ě m e c, Ph.D.    PřF 
 
Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na jmenování profesorem projednalo a doporučilo je 

postoupit na VR UK. 
 
Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Ondřej M ě š ť á k, Ph.D.     1. LF 
Ing. Miloš H r o c h, Ph.D.     LF HK 
PharmDr. Radek K u č e r a, Ph.D.    LF PL 
Ing. Filip Š r o u b e k, Ph.D., DSc.    MFF 
PhDr. Jozef  B a r u n í k, Ph.D.     FSV 
Mgr. Radek Č e c h, Ph.D. (druhé kolegium)   FF 

 

Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo rektorovi 

ke jmenování návrhy na jmenování docentem s výjimkou navrženého pana PharmDr. Radka Kučery, 

Ph.D., kde doporučilo vyžádat doplňující vysvětlení ze strany LF Plzeň a pana Mgr. Radka Čecha, 

Ph.D., kde se jednání přerušuje a bude projednáno na dalším kolegiu rektora. 
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4. Návrh komise pro udělení Ceny Miroslava Petruska za prezentaci 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora na základě tří návrhů doporučených komisí, rozhodlo, že Cena Miroslava 

Petruska bude udělena dvěma týmům a to týmu studentů za Uctění památky 17. listopadu na Albertově 

a týmu projektu za záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí. Cena bude 

předána dne 6.4. ve Velké aule Karolina. 

 
5. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

(prorektor Gerloch)  

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Bedřicha Hrozného 

za tvůrčí počin na prvním místě: PřF – publikace objevu prvního známého eukaryotického organizmu 

bez mitochondrie, kterým je prvok rodu Monocercomonoides, na děleném druhém a třetím místě PF - 

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. – publikace Právní systémy Dálného východu I (Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016), 313 s. a 1.LF - doc. MUDr. Petr 

Bartůněk, CSc., a doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Soubor šesti knih věnovaných společnému 

mimořádnému závažnému tématu, jímž je Etika v medicíně (edici Celoživotního vzdělávání České 

lékařské komory, 2011-2016). Cena bude předána dne 6.4. ve Velké aule Karolina. 

 
6.  Analýza úspěšnosti studentů doktorských studijních programů UK 

(prorektor Royt, prorektorka Králíčková)  

 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje informovat děkany fakult o Analýze 

úspěšnosti studentů doktorských studijních programů UK a doporučuje dále u těch fakult, kde 

z analýzy vyplývá vyšší než 60% neúspěšnost doktorských studijních programů v letech 2014-2016, 

požádat o písemné vysvětlení. 

 

7. Výsledky revize Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 

2015/2016 v oblasti zahraničních stáží, návrh na prodloužení termínu pro fakulty pro pravidelné 

roční hodnocení studentů v doktorských studijních programech a návrh na zavedení aplikace 

„Evidence stáží“ na všech fakultách UK 

(prorektor Royt)  

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí, schvaluje pro fakulty 

prodloužení termínu pravidelného ročního hodnocení studentů v doktorských studijních programech 

do 31. prosince každého roku a dále schvaluje zavedení aplikace „Evidence stáží“ na všech fakultách 

UK. 

 

 

8. Opatření rektora – Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený návrh, doporučuje OR ke zveřejnění 

včetně doplnění klauzule o zrušení OR č. 22/2016. 

 

 

9. Návrh opatření rektora upravujícího obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv 

o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 

 

 



 3 

10. Novelizace opatření rektora 18/2012 Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další 

duševní činnosti 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a po zapracování připomínek doporučuje novelu OR 

ke zveřejnění. 

 

11. Změna opatření rektora č. 9/2014 a Opatření rektora č. 17/2014 

(prorektor Gerloch)  

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje novelu OR ke zveřejnění. 

 

12. Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na 

Univerzitě Karlově - revize OR 9/2013 

(členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

 

Závěr: Kolegium rektora ruší původní Opatření rektora č. 9/2013 a schvaluje vydat nové Opatření 

rektora Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami 

na Univerzitě Karlově s účinností od 1.4.2017. 

 

13. Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy - revize OR 53/2015 

(členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh aktualizace Opatření rektora č. 53/2015 Vybírání úhrad za 

úkony od studentů Univerzity Karlovy a doporučuje předložit k projednání AS UK dne 31.3.2017 

 

14. Informace k podmínkám pro výpočet, přiznání a možnostech použití dotace nebo příspěvku na 

ubytovací stipendia Základní informace o podmínkách přiznávání prospěchových stipendií na 

jiných VŠ 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje ubytování studentů dle bodů 1 a 2 

neměnit, nicméně studentům dle bodu 3 dále ubytovací stipendium z vlastních zdrojů UK 

neposkytovat a prostředky věnovat na jiné studentské aktivity, dále doporučuje materiál předložit 

sociální komisi AS UK k projednání a následně předložit OR týkající se sociálních a ubytovacích 

stipendií k vyjádření na červnovém zasedání AS UK. 
 

15. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů spojených se 

zajišťováním studia studentů se specifickými potřebami pro rok 2017 

(členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování 

zvýšených nákladů UK na studium studentů se specifickými potřebami pro rok 2017 

 

16. Katalog celoživotního vzdělávání pro aplikační sféru - realizace 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál se souhlasem na vědomí a schvaluje další postup realizace dle 

harmonogramu. 
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17. Vyhodnocení projektu „Strategická partnerství“ 

(prorektorka Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje provést v průběhu května 2017 

aktualizaci Strategických partnerství a v červnu předložit na KR aktuální informaci. 

 

18. Novelizace knihovního řádu 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje po zapracování připomínek novelu OR 

ke zveřejnění. 

 

19. Aktualizace Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK) 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a schválilo Aktualizaci Strategického plánu rozvoje 

Univerzity Karlovy jako přílohy Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 – 

2020 a jeho Harmonogramu a souhlasí s jeho předložením Akademickému senátu UK. 

 

20. Institucionální plán UK – Úprava alokace na rok 2017 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o nerozdělené rezervě 800 tis. Kč 

v rámci orientačního limitu určeného na realizaci Institucionálního plánu UK pro rok 2017 a 

rozhodlo alokovat tuto částku na „Navýšení Podpory strategických partnerství“ a na „Navýšení jiných 

celouniverzitních aktivit spolufinancovaných ze zdrojů RUK“. 

 

21. Celostátní popularizační aktivita založená na formátu Science slam jakožto platforma pro 

popularizaci vědy a výzkumu a komunikaci s cílovými skupinami – Informace o CRP 2017 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: KR schvaluje postup realizace projektu Science slam na UK v roce 2017. Další průběžná 

zpráva o realizaci bude předložena během května 2017.  

KR schvaluje návrh na financování projektu v dalších letech prostřednictvím OP VVV. 

 

22. Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy a doporučuje jej předložit k projednání Akademickému senátu UK a ke schválení 

Správní radě UK podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.  

 

23. Aktualizace seznamu nájemních vztahů v roce 2017 v budovách užívaných Univerzitou 

Karlovou 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: KR bere předložené informace na vědomí. 

 
24. Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukové centra v prostorách Fakulty tělesné 

výchovy a sportu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít se  Sportify, s.r.o., IČO: 02660792, se sídlem 

Hradešínská 27, 101 00 Praha 10, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 
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prostoru sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 

31, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o 

celkové výměře 1807,6 m², za měsíční  nájemné ve výši 120 000,- Kč + DPH, a doporučuje předložit 

jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze. 

 

25. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků Revmatologickému ústavu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem, státní příspěvkovou 

organizací, IČO: 00023728, se sídlem Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, jako nájemcem, dodatek č. 1 

k nájemní smlouvě ze dne 10.02.2016, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro předložení 

pravomocného povolení k odstranění stavby „Konírny“ podle § 128 stavebního zákona do 31.05.2017, 

a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51  Statutu UK. 

 

26. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky pro Kampus Mephared ve 

prospěch Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a 

provozování kanalizační přípojky v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec 

Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvkové organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, 

hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění její úpravy, 

oprav, obnovy a údržby, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 13 455,- Kč bez DPH a 

doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 

písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

27. Smlouva o právu provést stavbu kanalizace pro Kampus Mephared 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a o 

omezení užívání nemovitosti – komunikace na části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový 

Hradec Králové, obec Hradec Králové, se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, vykonávající vlastnická 

práva Královéhradeckého kraje, za úhradu ve výši 2 425,- Kč bez DPH a doporučuje návrh předložit k 

vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího 

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

k uzavření smlouvy. 
 

28. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v areálu Kampusu Mephared ve prospěch 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a 

provozování přeložky vodovodní trasy v části pozemků parc. č. 725/8, parc. č. 725/190 , parc. č. 728, 

k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění 

jejích úprav,   oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, 

a.s., IČO: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové za úhradu ve výši 1 000,- 

Kč bez DPH a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 

UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 
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29. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch 

Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a 

provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec 

Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 

organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem 

kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a 

obnovy, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 47 505,- Kč bez DPH a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného 

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

v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

30.  Donatio Universitatis Carolinae – Nominace 2017 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora opakovaně projednalo návrhy na udělení ceny Donatio Universitatis 

Carolinae a na základě doporučení Mezinárodní komise UK a členů KR navrhuje udělit cenu těmto 

pěti kandidátům (řazeno abecedně): 

prof. Miroslav Bárta, Dr., FF UK 

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., 1.LF UK 

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ETF UK 

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., PřF UK 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., 3. LF UK 

 

 

31. Sdělení rektora 

 

- avízo jednání k přípravě nového modelu financování vysokých škol dne 21.3.2017 

- k meziresortnímu připomínkovému řízení Návrhu zákona o podpoře VaVaI, za UK zpracovat do 6.4. a 

odeslat do ČKR, zodp: pror. Konvalinka 

- k  vyjádření veřejné ochránkyně práv ohledně stížnosti pana Apostola Valsamise, diskriminace 

z důvodu zdravotního postižení nebyla prokázána, zaslat pí. ombudsmance přijatá doporučení, zodp: 

pror. Králíčková 

- k Rozpisu rozpočtu z MŠMT, ekonomická komise AS UK obdrží k projednání ve středu 

- reakce místopředsedy vlády P. Bělobrádka na vypořádání připomínek k úpravám IS VaVaI 2.0, zodp: 

pror. Konvalinka 

- k vyhlášce o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů, zodp: pror. Škrha 

- návrhy kandidátů na členství v zkušebních komisích základních oborů specializačního vzdělávání -

poradní orgán pro atestační zkoušky do 31.3.2017 na MZ, zodp: pror. Škrha 

- funkci člena Akademického poradního výboru pro Alianci Společnosti 4.0 ustavené Úřadem vlády doc. 

PhDr. Arnošt Veselý, PhD. z Institutu sociologickych studií FSV přijal 

- k centru v Laufu zodp: pror. Royt 

- připomínky MFF k hodnocení projektů v I. kole výzvy Excelentní výzkum OP VVV zodp: pror. 

Konvalinka 

- informace o přijímacím řízení pro ak. rok 2017/2018, počty hlasících se uchazečů na UK, předloží na 

jednání KR v dubnu pror. Králíčková 

- info o schůzce s prof. Pavlíčkem, předsedou správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových“, veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu 

Josefa Hlávky v roce 2017 

- k financování doktorských stipendií u tří fakult, zodp: kvestorka Oliveriusová 

- prof. Hála zastoupí pana rektora na přednášce generální ředitelky CERN paní prof. F. Gianotti dne 

27.3. v Karolinu 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1549037324695546/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1813762856466218/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1373743902114606/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1892985880817608/?lang=cs
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- návrh rektorské konference na KR 3.4.2017, zodp. pror. Rovná 

- ve věci Biocev (příprava rámcové dohody mezi partnery, partnerská smlouva, dohoda o užívání atd.) 

zodp: kvestorka Oliveriusová, pror. Konvalinka 

- přehled finančních prostředků („Mikuláš“) připraví na KR 3.4. paní kvestorka Oliveriusová 

- pohřbu  J.E. kardinála M. Vlka dne 25.3.se zúčastní v zastoupení pana rektora pan pror. Royt 

- návrh na ocenění prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc. k příležitosti jeho 80. narozenin 

- hokejová bitva 2017, možnosti financování, zodp.: pror. Kovář 

- k zdravici pana předsedy PSP ČR p. Hamáčka k výročí založení univerzity dne 6.4.2017, zodp.: Hájek 

- k podnětu M. Říhy, předsedy studijní komise AS UK 

 

32. Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

- avízo workshopu pro vedoucí odborů k implementaci nového systému elektronické spisové služby na 

RUK dne 30.3. v 14,15 v Modré posluchárně 

- rozeslány na fakulty podklady pro vyplnění tabulkové části Výroční zprávy UK  

- k postupu pomoci tureckým akademikům v rámci EUA 

- zájem čínských univerzit o spolupráci s UK 

 

prorektorka Rovná 

- informace o termínech návštěvy UK v Nizozemsku 

- k Erasmus quality - Evropská komise 

- info ze setkání s britskou velvyslankyní v ČR paní Jan Thompson OBE 

- informace o přípravě setkání s paní komisařkou Věrou Jourovou 

 

prorektor Škrha 

- avízo plánované zahraniční cesty do Číny 13. – 17.4.2017, SAFEA konference 

 

prorektorka Wildová 

- tajemníkem Rady pro vnitřní hodnocení bude od k 1.4. pan Lukáš Kostínek 

 

prorektorka Králíčková 

- info k Výzvě č. 28 – Juniorská univerzita 

- úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce na fakultách UK 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje vytvořit obecný univerzitní předpis, obsahující možné důvody 

snížení poplatku 

- info k šesti plánovaným veletrhům v rámci Study in Prague 

- dotaz ohledně překladu fakultních vnitřních předpisů, zda zajišťovat centrální prostřednictvím RUK či 

každá fakulta zvlášť 

Závěr: Kolegium rektora doporučilo fakultní vnitřní předpisy překládat centrálně, finanční spoluúčast 

fakult na překladu se zvažuje 

 

prorektor Royt  

- k vyhlášení programu NAKI 2018 dne 13.3.  

- k přípravě výzvy „Varhany pro Velkou aulu Karolina“ 

 

kvestorka Oliveriusová 

- rekonstrukce ve shodě s dodržováním harmonogramu prací (objekty Celetná 13, Celetná 20) 

- k přípravě třech opatření rektora (novelizací OR č. 27/2016 - Zadávání veřejných zakázek, návrh nové 

OR - Odpisový plán UK, nové OR - Zásady pro sjednávání smluvní mzdy) 

 

      Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná dne 3. dubna 2017 v 10,00 v Malé aule Karolina 


