
Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 13. května 2013 
 
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 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, 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 Karolina  
 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.  

 
2. Návrh opatření rektora č. xx/2013 – „Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům 

o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlov ě v Praze“ 
(prorektor Prudký)  

 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
 
3. Návrh Změny Zásad univerzitních výzkumných center „UNCE“  
       (Opatření rektora č. 9/2011)  

(prorektor Volf) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
 
4. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 2. května 2013 

(prorektor Škrha) 
 

 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
  
5. Návrh změny opatření rektora č. 31/2008 „Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském 

diplomu a o dodatku diplomu“ 
(prorektor Prudký)  
 

 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
 
6. Návrh opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze „Společný diplom vydávaný absolventům 

studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou„ 
(prorektor Prudký, kancléř Jelínek)  
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
 

7. Zpráva o koordinaci činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2012 
(prorektor Jakubec) 

 
  Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu na vědomí. 
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8. Financovatelné počty studentů na rok 2014 

(kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere po diskuzi předložený se souhlasem na vědomí s tím, že po zapracování 
připomínek bude zaslán děkanům fakult. 

 
9. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro Univerzitu Karlovu v Praze 

(kvestor Kubíček)  
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na uvolnění částky na financování přípravné fáze 
předcházející architektonické soutěži investiční akce UK „Výstavba kampusu Albertov“ se souhlasem 
na vědomí a doporučuje jeho předložení AS UK.  

   
10. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2013 

(prorektor Volf) 
 
Závěr: Kolegium rektora navržené financování výsledků Soutěže významných monografií na UK 
v roce 2013 bere se souhlasem na vědomí.  

 
11. Návrh změny opatření rektora č. 28/2007, č. 8/2007 a č. 17/2012 
       (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na úpravu doporučených hledisek hodnocení pro 
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a na úpravu požadavků na obsah odůvodnění 
habilitační komise a hodnotící komise na vědomí s tím, že po zapracování připomínek bude 
postoupen na poradu děkanů a na VR UK. 

 
12. Doporučené standardy postupu pro jmenování docentem a pro jmenování profesorem  
      (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál upravit dle vznesených připomínek a následně jej znovu 
předložit.  

 
13. Návrh na udělení pamětní medaile UK prof. MUDr. Ji římu Mazánkovi, DrSc. 
      (prorektor Jakubec) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere návrh na udělení pamětní medaile se souhlasem na vědomí. 
 
14.  Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2012 

(kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál po zapracování připomínek postoupit k projednání na 
poradu děkanů, Vědecké radě UK, Správní radě UK a ke schválení AS UK. 

 
15. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2012  

(kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál po zapracování připomínek postoupit k projednání na 
poradu děkanů, Vědecké radě UK, Správní radě UK a ke schválení AS UK. 
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16. Návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemků na Albertově, k. ú. Nové Město, obec Praha, 
parc.č. 1412, parc. č. 1416, parc.č. 1413/2 a části pozemku parc.č. 1413/1 Revmatologickému 
ústavu 

    (kvestor Kubíček)  
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh nájemní smlouvy doporučuje předložit k projednání AS 
UK. 

 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 11645/1, v k.ú. 

Plzeň, obec Plzeň ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
      (kvestor Kubíček)  
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh nájemní smlouvy doporučuje předložit k vyjádření na AS 
UK, následně SR UK. 

 
18. Návrh prodeje přebytečného majetku UK – bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé 

koleje ve Staré Boleslavi – Houšťce 
(kvestor Kubíček) 

      
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se stanoviskem Komise pro posouzení přebytečnosti majetku UK – 
bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé koleje ve Staré Boleslavi a schvaluje, aby v souladu 
s čl. 49 Statutu UK vydal kvestor rozhodnutí o přebytečnosti majetku UK: 
 

- objektu č. p. 2251 s příslušenstvím na pozemku parc. č. 323/2 a pozemku parc. č. 323/2, vše 
v k. ú. Brandýs nad Labem (objekt bývalé menzy v Brandýse nad Labem) 
 

- objektu č. p. 694 s příslušenstvím a pozemku parc. č. 2272, vše v k. ú. Stará   
       Boleslav (objekt bývalé koleje ve Staré Boleslavi) 

 
19.  Návrh prodeje přebytečného majetku UK – objektu koleje Ivana Olbrachta v Brandýse nad 

Labem 
(kvestor Kubíček) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí a doporučuje jmenování komise pro 
posouzení přebytečnosti majetku UK. 

 
20. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 10. 4. – 6. 5. 2013 a Informace o přijetích 

plánovaných v termínu od 13. 5. 2013 
 (prorektor Škrha)  
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
21. Sdělení rektora 
 - informace z jednání RVŠ 
 
22. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektor Škrha 
 - informace k programu Sasakawa 
 
23. Různé 
 
prorektor Štech 
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- IPn KREDO – možnosti zapojení UK do realizace projektu 
 
 
Zapsala: Květuše Klimentová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 27. května 2013 ve 13 hodin. 
 


