Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 25. listopadu 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 změny doporučených hledisek habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Jakubec)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje po dopracování připomínek předložit materiál znovu
k projednání kolegiu rektora a následně VR UK.
3. Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze
(prorektor Jakubec)
Závěr: Kolegium rektora bere s přípomínkami předložený materiál na vědomí.
4. Zřízení Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze
(prorektor Šobr)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje – po dopracování působnosti Rady – materiál znovu předložit
kolegiu rektora.
5. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze ze dne 12.11.2013
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí.
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky
AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi
Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického
a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlově o dílo ze dne
21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou
v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako
zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK

ve Vestci – BIOCEV“ a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK.
7. Návrh na zařazení akcí do dokumentace programu 133 21E, informace o stavu vybraných akcí
dokumentace programu 133 21E
(prorektor Tichý)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje zařazení akcí „FSV Rekonstrukce prostor v CDMS Krystal pro
umístění knihovního fondu“, „SBZ Rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic – klimatizace“,
„SBZ Karolinum – Rekonstrukce VZT“ a „FTVS Revitalizace vnitřního dvora Veleslavín,
nerealizovaných v Dokumentaci programu 233 310 a zařazení akcí „LF v Plzni Dostavba posluchárny
Lékařské fakulty UK v Plzni“ a „Dispoziční úpravy v budově ETF DO DOKUMENTACE
PROGRAMU 133 21E.
8. Stavební akce Dokumentace programu 133 21E: „Centrální univerzitní archiv“
Zvážení alternativ budoucího vývoje ve věci centrálního univerzitního archivu na základě
zpracované studie proveditelnosti
(prorektor Tichý)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje na základě předložené studie proveditelnosti dopracovat
materiál a ověřit možnou kapacitu prostoru nad budovou „C“ v širším kontextu, tj. včetně možností
případné nástavby dalších podlaží nad depotní blok a s možností kompletního přestěhování
administrativních agend na Prahu 6 do CDMS Krystal, dále zvážit a dopracovat i možnost
přestěhovaní dalších pracovišť a tím prostorově ulevit kapacitně přetíženému areálu Karolina.
9. Návrh na čerpání zdrojů na havárie a mimořádné události
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál - po zapracování připomínek - se souhlasem na vědomí a
doporučuje jej předložit ke schválení AS UK.
10. Darovací smlouva na převod nemovitostí v k.ú. Libeň souvisejících s areálem koleje a menzy 17.
listopadu v Praze 8 do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření darovací smlouvy s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky na převod budovy čp. 1088 na pozemku parc. č. 493/33,
pozemku parc. č. 493/33, budovy čp. 762 na pozemku parc. č. 493/32, pozemku parc. č. 493/32 a
pozemku parc. č. 493/1, vše v k.ú. Libeň, obec Praha do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a
doporučuje tento návrh - po zapracování připomínek -předložit k vyjádření Akademickému senátu
UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 300/25, v k.ú.
Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa ve prospěch Lenky a Josefa Gombíkových
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívajícího v umístění, zřízení a pvozování zařízení přibližovacího vleku v zemku parc.
č.300/25 v k.ú. Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa ve pspěch pí Lenky Gombíkové a Ing. Josefa
Gombíka, bytem Chlumecká 3727, Mělník, PSČ 276 01, a doporučuje návrh smlouvy předložit
k vyjádření Akademickému senátu UK a poté návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák.
2

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění k uzavření smlouvy.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy č.p. 144 na pozemku parc. č. 935, v k.ú. Nové
Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a. s.
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování
a užívání rozvaděče VN v budově č.p. 144 na pozemku parc. č. 935 v k.ú. Nové Město, obec Praha ve
prospěch PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO 27376516,
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.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 170/1, v k.ú. Třebeš, obec Hradec
Králové ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s.
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování
a užívání podzemního kabelového vedení v části pozemku parc. č. 170/1 v k.ú. Třebeš, obec Hradec
Králové ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO
26470411, a doporučuje návrh - po zapracování připomínek - znovu předložit kolegiu rektora.
14. Směna pozemků v areálu Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
v k.ú. Hradec Králové za pozemky ve vlastnictví HP Alliance a.s.
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít směnnou smlouvu se společností HP Alliance, a.s.,
IČO: 27378497, se sídlem Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8, jejímž předmětem je směna části
pozemků parc. č. 201/14 a parc. č. 201/19, oba v k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové (nově
označeného jako součást pozemku parc. č. 201/18 v k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové) ve
vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze o celkové výměře 97 m za část pozemku parc. č. 201/17 v k.ú.
Hradec Králové, obec Hradec Králové (nově označeného jako pozemek parc. č. 201/17 v k.ú. Hradec
Králové, obec Hradec Králové) o výměře 97 m ve vlastnictví společnosti HP Alliance, a..s. a
doporučuje tento návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK
k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění, k uzavření smlouvy.
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 302/5 a parc. č.
302/6 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení v části
pozemků parc. č. 302/5 a parc. č. 302/6 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Dopravního
podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 Praha 9, IČO 00005886, a
doporučuje návrh smlouvy 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.
16. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků v Praze – Motole sdružení
Golf Club MOTOL
(kvestor Kubíček)
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Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových postor a
pozemku v areálu UK Motol, Plzeňská 130/221, Praha 5, sdružení Golf Club MOTOL, se sídlem
Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5, IČ: 47611952, a doporučuje předložit jej k projednání
Akademickému senátu UK.
17. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových postor v budově č.p. 915, v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
budovy č. p. 915 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi o výměře 564 m Městu Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK.
18. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.7.2012 s T-Mobile Czech
Republic a.s.
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na
pronájem části střechy pro umístění telekomunikačního vedení a technologie na objektu UK,
U Kříže 661, Praha 5 – Jinonice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681 a doporučuje jej předložit k projednání Akademickému
senátu UK.
19. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu domů v areálu Karolina,
Celená ul. 20 společnosti HOTEL STYL s.r.o. k provozování studentského klubu
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v
suterénu domů č.p. 561 na pozemku parc.č. 557. Č.p. 562 na pozemku parc.č. 558 a č.p. 563 na
pozemku parc.č. 559, k.ú. Staré Město, obec Praha, se vchodem z domu v Celetné ul. č. 20, Praha 1,
společnosti HOTEL STYL s.r.o.,. Návrh kolegium rektora nedoporučuje a doporučuje vyhlásit nové
poptávkové řízení a předložit AS UK na krátkodobé prodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem.

20. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 17. 10. – 19. 11. 2013
Informace o přijetích plánovaných v termínu od 25. 11. 2013
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.
21. Návrh na složení Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy
(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh a doporučilo modifikovat navržené hlavní úkoly Rady a
doplnit navrhované složení o představitele mimoakademické, zejména podnikové sféry o osoby, které
budou vybrány z návrhů oslovených fakult.
22. Sdělení rektora
-

Aktualizace dlouhodobého záměru UK na rok 2014
Plnění Aktualizace dlouhodobého záměru UK na rok 2013
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-

informace k termínu docentské promoce ( 27.11.2013 ve 14,00 hod)
příprava materiálů pro zasedání AS UK

23. Sdělení členů kolegia rektora
Prorektor Jakubec
- informace ke složení etické komise (Doc. Jan Černý, MUDr. Josef Fontana, Doc. Petr Hach,
MUDr. Martin Havrda-předseda komise, Prof. Lubomír Mlčoch, Jáchym Srb, Prof. Jakub Trojan)
Prorektor Tichý
- informace k projektům VaVPI a k investičním záměrům UK
Prorektor Volf
- informace k Cenám ministra udělených dne 21.11.2013 (oceněni za UK byli fyzik Rupert Leitner,
přírodovědec Petr Pyšek a studentka FSV Zuzana Havránková)
- pozvánka na konferenci Grantové agentury Univerzity Karlovy dne 27. 11. 2013, kde budou
prezentovány nejúspěšnější vědecké projekty za uplynulých 20 let
Kancléř Jelínek
- souhrnná informace k poplatkům spojených se studiem na UK od ak. roku 2014/15
Prorektor Šobr
- informace k termínům vánočních setkání:
setkání kolegií rektora dne 17.12.2013 v 17,00 hod
setkání pracovníků RUK s vedením UK dne 20.12.2013 ve 14,00 hod
vánoční koncert ve Velké aule dne 19.12.2013 v 19,00 hod

Zapsala: Monika Samcová
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK
Příští kolegium rektora se bude konat dne 2. prosince 2013 ve 13 hodin.
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