
 
Informace rektora UK o bodech projednávaných na 1. poradě děkanů dne 25. listopadu 2013 
 
 
Přítomni: viz prezenční listina  

 
 

1. Sdělení rektora 
  

- vládní návrh rozpočtu pro VŠ  
- program „Horizont 2020“ 
- informace o činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace  
- informace k návrhu novelizace zákona č. 130/2002 Sb.  
- informace o zaslaném dopisu ČKR ze dne 22.11. 2013 ministrovi školství prof. Štysovi ve 

věci průtahů jmenovacích řízení nových profesorů  
 
Závěr: Předložené informace byly po diskuzi vzaty na vědomí 
 

2. Sdělení členů kolegia rektora 
 

prorektor Prudký 
- metodický postup k uvádění titulů na diplomech 
- informace k připravovanému výhledu akreditací na příští akademický rok 
 
prorektor Volf  
- PRVOUK – obsah a předkládání bilanční zprávy, způsob jejich projednávání - bilanční 

zprávy budou hodnoceny komisemi – pokud VR UK najde nedostatky, pak doporučení 
rektorovi, násled. vliv na finance v r. 2015  

- UNCE – průběžné zprávy, přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2013 
  

prorektor Štech  
-  informace o úspěšném semináři k připravovaným evropským programům pro období 2014 - 

2020, který se konal 13.11.2013, poděkování děkanům za velkou účast pracovníků fakult. 
RUK nabízí konání podobných seminářů na fakultách podle jejich zájmu 

- připomenutí žádosti o návrhy zástupců fakult do tří pracovních skupin, které by měly 
připravit podklady pro realizaci nové ediční politiky UK  

- informace o zapojení UK do IPn KREDO 
  

prorektor Šobr 
- poděkování fakultám za zapojení se do průběhu evropského veletrhu Gaudeamus, který se 

konal v Brně ve dnech 5.-8. 10. 2013 
- avizo konání VII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního celoživotního  vzdělávání 

Gaudeamus Praha ve dnech 28.-29. ledna 2014 
- zpráva o Informačním dni UK dne 23.11. t.r. – prezentace všech 17 fakult UK 

 
Závěr: Předložené informace byly po diskuzi vzaty na vědomí 
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3. Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2014 

(rektor Hampl)  
 

Pozdější projednávání tohoto bodu je dáno posunem termínu ze strany MŠMT ČR, které 
vyhovělo žádosti ČKR dané volbami nových rektorů vysokých škol. Do aktualizace byly 
promítnuty teze volebního programu nově zvoleného rektora UK.  
 

 Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat se souhlasem na vědomí. 
 
4. Návrh změny hledisek pro habilitační a jmenovací řízení 

(prorektor Jakubec)  
 

Závěr: Materiál byl po obsáhlé diskuzi a uplatnění mnoha připomínek vzat se souhlasem na 
vědomí. 
  

5. Návrh výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlov ě od akademického roku 
2014/2015 
(kancléř Jelínek)  

 
 Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat se souhlasem na vědomí. 
 
6. Zpráva o průběhu a výsledcích přezkumného řízení na UK ve věci přijetí ke studiu 

2013/2014 
(prorektor Šobr)  

 
Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí.  

 
7. Mezinárodní mobilita studentů a akademických pracovníků na fakultách UK 

(prorektor Škrha)  
  

Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí.  
 
8. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku 

hospodaření UK za rok 2012 
(kvestor Kubíček)  

 
Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí. 

  
 
9.  Různé 
 
prorektor Škrha 

- informace k programu Post-doc, aktuálně je naplněný stav, případná další výzva do konce 
tohoto kalendářního roku již není možná 

 
prorektor Tichý  

- informace o stavu čerpání finančních prostředků vybraných akcí aktuálně do listopadu 2013 
„Dokumentace programu 133 21E“ (dokumentace programu končí rokem 2016 ) 

o rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu / FHS UK, na základě připomínek 
Ministerstva financí ČR svoláno nám. Bartoňovou z MŠMT ČR místní šetření 
v průběhu listopadu t.r. 
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o přestavba objektu menzy Větrník / PF UK, aktuálně plánována schůzka předsedy 
Komise expertů MŠMT ČR se zástupci UK k vyjasnění připomínek Komise expertů 
k investičnímu záměru PF UK 

o dostavba areálu Plzeňská, 3. etapa / 2. LF UK, registrace Komisí expertů MŠMT ČR 
v srpnu t.r., aktuálně probíhá výběrové řízení na administrátora pro výběr zhotovitele 
dokumentace 

o přístavba knihovny Hlavova 8 / PřF UK, aktuálně PřF UK doplní a opraví žádost 
o změnu parametů Rozhodnutí o poskytnutí dotace - předpokládané ukončení stavby 
v r. 2015  

o výstavba kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum, investiční záměr na 
architektonickou soutěž zatím nepředložen, předpoklad v roce 2014 

o Centrální univerzitní archiv, žádost KR o vypracování podrobnější studie 
charakterizace kapacitních možností lokality CDMS Krystal 

o výstavba objektu M a I pracovišť v Tróji / MFF UK, s ohledem na prezentaci před 
Komisí expertů MŠMT v listopadu t.r. je očekáváno písemné vyjádření MŠMT ČR, 
předpoklad ukončení 2016 

o rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie-Studničkova 4 / 1.LF UK, 
předpoklad ukončení v r. 2014  

o výstavba Kampusu Albertov, realizace akce do roku 2015 
o rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 / 1.LF UK, MŠMT ČR vydalo 

v říjnu t.r. registraci akce, předpoklad dokončení 2016  
o revitalizace objektů areálu Karolina / SBZ UK, příprava ke zpracování studie 

k následnému vypracování investičního záměru 
 

 
 Závěr: Předložený materiál byl vzat po diskusi na vědomí.  

  
 
 
Zapsala: Květuše Klimentová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK  
 


