
Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 26. listopadu 2012 
 
Přítomni: 
 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., MBA – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. - prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 
 Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

         
1.  Akce v historické budově 
 

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2. Profesní bakalářské studijní programy/obory 
  (prorektor Prudký) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere materiál analyzující profesní bakalářské programy na UK po 

zapracování připomínek se souhlasem na vědomí a postupuje jej k projednání na poradu děkanů. 
         
3. Doporučené standardy postupu pro jmenování docentem a pro jmenování profesorem 
  (prorektor Jakubec) 
 
  Závěr: Kolegium rektora doporučuje – po zapracování připomínek – materiál znovu předložit do KR. 
 
4. Změna Opatření rektora č. 36/2007 - Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze 
  (prorektor Volf)  
 
  Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a doporučuje – po zapracování připomínek - vydání 

změny Opatření rektora č. 36/2007. 
 
5. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Generální dodavatel stavby Biotechnologického a 

biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci-BIOCEV“ 
  (kvestor Kubíček) 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo navrhovaný text výzvu a návrh Smlouvy o dílo k veřejné 

zakázce „Generální dodavatel stavby Biotechnologického a biomedicínckého centra AV ČR a UK ve 
Vestci-BIOCEV“ a doporučuje tyto materiály předložit k projednání v Akademickém senátu UK a 
Správní radě UK. 

 
6. Průběžné zprávy zmocněnců o průběhu přípravy a realizace investičních akcí Univerzity 

Karlovy 
  (prorektor Tichý) 
 
  Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a doporučuje prorektorovi pro investiční výstavbu 

znovu důrazně požádat MŠMT o pokud možno urychlené projednání investičních záměrů akcí: 
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„Rekonstrukce a dostavba objektů v Opletalově ulici“  a „Rekonstrukce objektu menzy 17. 
listopadu“.       

        
7. Vynaložení vlastních prostředků v souvislosti s projekty VaVPI – výzva 2.4 
  (kvestor Kubíček) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere návrh na vynaložení vlastních prostředků v souvislosti s projekty 

VaVPI – výzva 2.4, na vědomí s tím, že materiál bude po zapracování připomínek předložen ke 
schválení Akademickému senátu UK. 

 
8. Informace o očekávaném čerpání prostředků státního rozpočtu z Rozpisu rozpočtu programu 

233 310 a 133 21E – Rozvoj a obnova MTZ UK Praha na rok 2012 
  (prorektor Tichý) 
 
  Závěr: Kolegium rektora zevrubně projednalo předložený materiál a vzhledem k významným 

prodlením na některých fakultách doporučuje, aby následující zásady byly bez výjimek dodržovány: 
 

a) Ve spolupráci s příslušnou fakultou nebo součástí sestavit harmonogram (y) přípravy a 
realizace akce (í) spadající do jejich gesce. 

b) Vést podrobnou evidenci činností (časovou i finanční) o průběhu přípravy a realizace každé 
akce. 

c) Na podkladě této evidence pravidelně aktualizovat a sledovat plnění harmonogramu akcí (1x 
za měsíc) a vyhodnocovat rizika vznikající v průběhu realizace. 

d) V případě, že nebude akce postupovat podle předpokládaného harmonogramu a hrozilo by 
nevyužití rozpočtovaných finančních prostředků státního rozpočtu, neprodleně hledat náhradní 
řešení. 

 
  Kolegium rektora dále uložilo prorektorovi Tichému připravit k projednání začátkem roku 2013 

upravený investiční plán UK na období do roku 2018 (upravenou Dokumentaci programu 133 21E). 
 
9. Sdělení rektora 
 
  - příprava vyhodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru UK za rok 2012: členové kolegia rektora 

předloží dílčí podklady do 7. 12. 2012  
 
10.  Sdělení členů kolegia rektora 
  
 Prorektor Škrha 
 
 - informace z 6. zasedání International Forum of Public Universities, které se konalo v Rabatu 

(Maroko) na Université Mohammed V-Agdal v termínu 22. – 24. 11. 2012 
 
 Prorektor Šobr 
  
 - zahájení provozu časopisu  iForum v inovované struktuře a nové grafické podobě (od 16. 11. 2012) 
  
 - výstupy z jednání se Studentskou unií – příprava pražského veletrhu Gaudeamus 

    
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
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Příští kolegium rektora se bude konat dne 17. 12. 2012 ve 13 hodin.  


