
Zápis ze 3. zasedání kolegia rektora dne 21. října 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 

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. Návrh na změnu Opatření rektora č. 8/2007, 28/2007, 17/2012 
  (prorektor Jakubec) 
     

Závěr: Kolegium rektora bere návrh na změnu se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej po 
zapracování připomínek k projednání poradě děkanů a Vědecké radě UK. 

 
3. Zpráva o průběhu a výsledcích přezkumného řízení ve věci přijetí ke studiu 2013/14 
  (prorektor Šobr) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál předložit k projednání poradě děkanů.  

  
4. Příprava průběžného hodnocení Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlov ě 

(PRVOUK)  
  (prorektor Volf) 
  

Závěr:  
1) Kolegium rektora projednalo a bere se souhlasem na vědomí návrh opatření rektora „Obsah, 

způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních 
oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK)“. 

2) Kolegium rektora doporučuje, aby návrh přeřadit program P22 „Teoretický výzkum komplexních 
jevů“ do  působnosti hodnotící komise PRVOUK pro oblast přírodních věd, matematiky 
a informatiky byl předložen k projednání na vědecké radě UK. 

3) Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí navržený způsob hodnocení bilančních zpráv 
PRVOUK. 
 

5. Příprava průběžného hodnocení Univerzitních výzkumných center (UNCE)  
      (prorektor Volf) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí návrh opatření rektora, kterým se stanoví 
obsah průběžné zprávy o činnosti centra UNCE a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání 
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a hodnocení a bere se souhlasem na vědomí i složení komisí pro hodnocení průběžných zpráv UNCE. 
 
6. Pravidla účasti fakult UK ve Výzvě číslo 3.4 OP VaVpl – „Modernizace stávající infrastruktury 

pro výuku spojenou s výzkumem“ k předkládání projektů v rámci prioritní osy 4, oblasti 
podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem  

       (prorektor Tichý) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje uložit prorektorovi pro investiční výstavbu a kvestorovi, aby 
i na základě dodaných podkladů z fakult rozpracovali detailní pravidla a harmonogram účasti fakult 
ve Výzvě číslo 3.4 OP VaVpI, včetně centrálního zabezpečení.  

  
7. Program GAMA v širším kontextu organizačního a administrativního zajištění procesu přenosu 

poznatků a technologií (KTT) na Univerzitě Karlov ě  
       (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje bezodkladně naplnit 
navržená opatření umožňující zapojení UK do programu GAMA TA ČR. 

 
8. Informace o II. pilí ři Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací  
       (prorektor Volf) 
 
       Závěr: Kolegium rektora bere tuto informaci se souhlasem na vědomí. 
 
9. Informace ke jmenování členů expertních a oborových rad –  Metodika hodnocení výsledků 

výzkumných organizací 
      (prorektor Volf) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere tuto informaci se souhlasem na vědomí. 

 
10. Přihlášení UK k Berlínské deklaraci Otevřeného přístupu k poznatkům přírodních 

a humanitních věd  
      (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere po diskusi se souhlasem na vědomí záměr přistoupit k tzv. Berlínské 
deklaraci a doporučuje jmenovat Mgr. Petra Valo kontaktní osobou pro další administraci v této věci. 

 
11. Prezentace Univerzity Karlovy na vzdělávacím veletrhu EAIE, Praha, 16. - 19. 9. 2014  
      (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje, aby se UK prezentovala 
na veletrhu EAIE v Praze v rámci vlastního samostatného stánku. 

 
12. Model kariérní dráhy na Univerzit ě Karlov ě  
       (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál přepracovat na základě vznesených připomínek s tím, 
že jako první bude další zasedání kolegia rektora předložena celková osnova materiálu.  



 3 

 
13. Návrh na jmenování nového člena komise pro udělení Bolzanovy ceny 
      (prorektor Prudký) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí předložený návrh na jmenování prof. Bednáře 
(MFF)  novým členem komise pro udělení  Bolzanovy ceny.   

 
14. Návrh termínu udělení čestné vědecké hodnosti Dr.h.c.  
      (prorektor Jakubec) 

 
Prof. O.C. Ashenfelter návrh FSV UK  15. 1. 2014 ve 14.30 hod 
 

      Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci se souhlasem na vědomí. 
 
15. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 

Univerzity Karlovy v Praze  za rok 2012 dle Opatření rektora 7/2011  
      (kvestor Kubíček) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere „Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení 
výsledku hospodaření UK za rok 2012“ se souhlasem na vědomí a doporučuje materiál předložit 
k dalšímu projednání poradě děkanů.  

 
16. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha 

ve prospěch Pražská plynárenská, a.s.  
      (kvestor Kubíček) 
  

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit  věcné břemeno spočívající v umístění,  provozování 
a zařízení distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 3664/21 v k. ú. Břevnov, obec Praha ve 
prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s. se sídlem v Praze 4, U Plynárny 500, PSČ: 145 08, IČ: 
27403505, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 
UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 
17. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/3 a parc. č. 12102/99 v k.ú. 

Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví ČR – právo hospodaření Fakultní nemocnice Plzeň, ve prospěch 
Univerzity Karlovy  

      (kvestor Kubíček) 
  

Závěr: Kolegium rektora  projednalo záměr uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemků parc. č.  11645/3 a parc. č. 12102/99  v  k.ú. Plzeň,  obec  Plzeň  ve  vlastnictví  Fakultní  
nemocnice  Plzeň,  samostatné příspěvkové organizace, ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze 
a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

 
18. Koupě pozemků v k.ú. Plzeň pro potřeby výstavby UniMeC Lékařské fakulty v Plzni 

(kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál dopracovat na základě vznesených připomínek, rozšířit 
jej o aktuální údaje a a poté předložit na další zasedání kolegia rektora.  
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19. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 26. 9. - 16. 10. 2013  

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 21. 10. 2013 
       (prorektor Škrha) 
 
       Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
20. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektor Jakubec 
  -  termín docentské promoce 27.11.2013 ve 14,00 hod 
 
kancléř Jelínek 
  -  informace o spuštění pilotního provozu anglického webu UK 
 
 
 
 
Zapsala: Květuše Klimentová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 4. listopadu 2013 ve 13 hodin. 
 


