Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne 24. března 2014

Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka. CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.- člen kolegia rektora UK
Ing. Josef Kubíček – kvestor UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluven: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.
2. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrh na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

LF HK

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování
profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
RNDr. Jan Veselý, Ph.D.

3.LF
LF HK
PřF

Závěr: Kolegium rektora návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo, vyjma návrhu
MUDr. Dagmar Schneidrové, který bude předložen Vědecké radě UK.

4. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace FF UK, PřF UK a FSV UK
(prorektor Štech)
1) FF UK – prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů bakalářského studijního
programu Historické vědy se studijním oborem Etnologie se specializací indonesistika (P/3 –
jednooborové studium)
2) PřF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Biologie se studijním oborem
Ekologická a evoluční biologie (P/3/Čj/Aj)
3) PřF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Geografie se studijním
oborem Geografie a kartografie (P/3)
4) PřF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Geografi se
studijním oborem Regionální a politická geografie (P/2)
5) PřF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Geografie se
studijním oborem Sociální geografie a regionální rozvoj (P/2)
6) FSV UK – rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Politologie o studijní obor
Politologie a veřejná politika (P/3)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti k dalšímu řízení.
5. Návrhy na jmenování členů Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze
(prorektorka Králíčková)
ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
Doc. MUDr. Dana Mullerová, Ph.D.
Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

KTF UK
LF PL
LF HK
FF UK
PedF
FSV
FTVS
FHS
PF
LF PL
RUK

Závěr: Kolegium rektora doporučuje jmenovat členy Rady CŽV dle předloženého návrhu.
6. Rozpis prostředků GA UK v roce 2014
(prof. Volf)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací, vlastní
výsledky soutěže GA UK budou neprodleně zveřejněny. Kolegium rektora dále doporučuje změnit
relevantní předpisy tak, aby k posuzování přihlášky projektu orgány GA UK byl nutný předchozí
souhlas děkana příslušné fakulty s tím, že nesouhlasné stanovisko musí být odůvodněno a spolu
s projektem zasláno GA UK k evidenci. Kolegium rektora též doporučuje, aby student v pozici
hlavního řešitele mohl v jednom roce podat pouze jednu přihlášku a dále doporučuje v předpisech
GAUK zohlednit otázku rodičovství.
7. Finanční bonus za významné granty za rok 2013
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje finanční
bonusy za významné granty za rok 2013 v předkládaných návrzích v celkové výši 16 177,13 tis. Kč.
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8. Návrh komise pro udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem komise pro udělení Ceny Miloslava Petruska za
prezentaci UK skupině studentů pod vedením PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D. z Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK za zdařilou kampaň „Změna paradigmatu: Kouření
v restauracích lidem vadí“.
Kolegium rektora dále doporučuje v r. 2015 udělit pamětní medaile Prof. PhDr. RNDr. Heleně
Haškovcové, CSC. (FHS UK) a Prof. Ing. Janu Roytovi, Ph.D. (FF a KTF UK) u příležitosti jejich
životních jubileí. Kolegium rektora dále doporučuje ocenit pamětní medailí Mgr. Jiřího Rohana,
předsedu organizačního výboru Univerzitního sportovního klubu za organizaci Mistrovství světa ve
vodním slalomu v Praze v Troji 11. – 15. 9. 2013.
9. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 204/15 – návrh
struktury
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál.
10. Změna Opatření rektora č. 10/2003 „Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném
ukončení studia v doktorském studijním programu)
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje navrženou změnu opatření rektora ovšem s tím, že bude vydáno
nové opatření rektora a současně budou dořešeny popsané metodické aspekty; zodpovídá rektor
prof. Zima a kancléř Jelínek.
11. Koncepce dalšího rozvoje vzdělávací činnosti
(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora zahájilo projednávání koncepce dalšího rozvoje vzdělávací činnosti,
doporučuje rozpracovat uvedené tématické okruhy a ukládá předkládat průběžné informační zprávy,
materiál bude doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
12. Vzdělávací činnost na Univerzitě Karlově – část příslušející agendě prorektorky pro studijní
záležitosti
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora zahájilo projednávání předloženého materiálu, který bude doprojednán na
výjezdním zasedání kolegia rektora.

13. Koncepce programu pro absolventy Univerzity Karlovy
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora zahájilo projednávání předloženého materiálu, po projednání a zapracování
připomínek z KR a výjezdního zasedání doporučuje postupovat dle navrhovaných kroků, materiál
bude doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
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14. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů veřejné vysoké
školy na studium studentů se specifickými potřebami pro rok 2014
(PhDr. Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování
zvýšených nákladů veřejné vysoké školy na studium studentů se specifickými potřebami pro
rok 2014.
15. Rozpočet rektorského sportovního dne
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený rozpočet rektorského sportovního dne 2014 a
doporučuje akci neprodleně realizovat a zajistit její medializaci a propagaci.

16. Vzor kupní smlouvy k veřejné zakázce „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy
v Hradci Králové – interiér“
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí vzor kupní smlouvy k veřejné zakázce „Výukové a
výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – interiér“ a ukládá kvestorovi zaslat jej
Ekonomické komisi AS UK a členům Správní rady UK k případným připomínkám.
17. Návrh budoucích opatření směrem k využití nemovitého majetku svěřeného univerzitou do
správy Kolejí a menz se záměrem docílení jeho optimální skladby s ohledem na potřeby
organizace, zajišťující jeho maximálně efektivní provozování v dalších letech
(PhDr. Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo vizi Kolejí a menz ohledně optimalizace využití nemovitého
Majetku svěřeného Kolejím a menzám do správy, materiál bude doprojednán na výjezdním zasedání
kolegia rektora.
18. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá kvestorovi UK ve spolupráci
s odborem výstavby a fakultami a součástmi průběžně aktualizovat uvedenou evidenci nemovitostí
UK a průběžně poskytovat tuto evidenci dislokačně–ekonomické komisi UK; materiál bude
doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
19. Přehled nemovitostí Univerzity Karlovy dotčených omezením vlastnického práva
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a souhlasí s navrženými způsoby
řešení dané problematiky omezení vlastnických práv. Ukládá kvestorovi, ve spolupráci s právním
odborem, odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi, průběžně sledovat postup prací na
možném odstranění právních vad. Materiál bude doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
20. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou - pronájmy
(kvestor Kubíček)
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Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí a ukládá kvestorovi UK ve
Spolupráci s odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi aktualizovat uvedenou Evidenci
pronájmů UK a průběžně poskytovat tuto evidenci dislokačně – ekonomické komisi UK, materiál
bude doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
21. Informace o stavu akcí z dokumentace programu 133 21E a ověření připravenosti realizace
dalších akcí
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora ukládá kvestorovi ve spolupráci s prorektorem pro rozvoj a odborem
výstavby neprodleně připravit na základě ověření připraveností akcí návrh na aktualizaci
dokumentace programu 133 21E a její následné projednání s MŠMT dne 31. března 2014.
22. Kontrola stavu zápisu nemovitostí ve vlastnictví Univerzity Karlovy v katastru nemovitostí
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá kvestorovi UK ve spolupráci
s odborem výstavby a právním odborem průběžně kontrolovat a aktualizovat evidenci nemovitostí a
napravení zjištěných chyb v zápisu v katastru nemovitostí a dále ukládá v souvislosti s novým
katastrálním zákonem zřídit službu pro sledování změn v katastru nemovitostí, materiál bude
doprojednán na výjezdním zasedání kolegia rektora.
23. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 6. – 18.3. 2014 a informace o přijetích
plánovaných v termínu od 24.3. 2014
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.
24. Sdělení rektora
-

problematika krypty sv. Michala, zodpovídá: prorektor Royt
informace k očekávané návštěvě a přednášce generálního tajemníka OSN J.E. pana Pan Kimuna, 4.4. 2014 v 10 hod
nominace dr. Kvačkové do programového výboru HORIZONT 2020
termín zasedání SAPUK dne 23.4. 2014
pozvánka na slavnostní zasedání UK dne 7.4. 2014 ve 14 hodin
pozvání na Humboldtovu univerzitu 20.5., zúčastní se prorektor Škrha
informace k dalším krokům realizace uzavřeného Memoranda s hl.m.Prahou
informace k proběhlé dražbě objektu Smetanovo nábřeží 334/4 organizované ŘLP, zvažovaný
další postup
informace k Cenám J. Hlávky
informace k situaci v GA ČR
informace k Evropskému centru na UK, materiál předloží pror. Rovná na výjezdním zasedání
KR
informace k uvažované rekonstrukci jídelny v Kamzíkově ulici
zajištění fotografování akcí ve Velké aule, možnosti dalšího technického dovybavení prostor
přehled studijních programů v cizích jazycích, které UK nabízí, KR ukládá vypracovat
podklad; pror. Králíčková, termín: 7.4.2014
informace ke zveřejňování závěrečných prací, očekávány jsou vyjádření ze strany děkanů
informace o jmenování zástupců ČKR do pracovní komise pro přípravu novely zákona
o vysokých školách: rektor Zima, rektor Bek, rektor Barančík
odvolání ředitele Správy budov UK k termínu 31. března 2014, nový ředitel bude panem
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-

-

-

rektorem vybrán do téhož termínu
v souvislosti s provozováním studentského klubu K4 v suterénu domů v areálu Karolina,
Celetná ul. č. 20 rektor ukládá zrušit výběrové řízení a realizovat neprodleně převzetí klubu do
správy KaM k termínu 1.4.2014; zodpovídá: kvestor Kubíček, ředitel Macoun, termín: ihned
informace k možné rekonstrukci objektu v Zahrádkách a k současnému stavu budovy, KR
ukládá učinit neprodleně kroky vedoucí k realizaci rekonstrukce objektu Zahrádky; zodpovídá:
Mgr. Podroužek, ředitel UJOP
informace k elektronickým databázím (systém Discovery)
informace k programu výjezdního zasedání KR ve dnech 28.-29.3.2014 v Průhonicích

25. Sdělení členů kolegia rektora
pror. Rovná
- informace z jednání s CEFRES, zájem francouzské strany o spolupráci při přípravě oslav
700. Výročí narození Karla IV.
- informace o jednání s ředitelkou Knihovny Václava Havla
pror. Škrha
- informace k plánovanému setkání se zástupci Fulbrightovy nadace a studenty dne 14. dubna
v 11,00 hod
Pror. Gerloch
- informace k uvažovanému složení komise pro doktoráty honoris causa, bude dořešeno na
výjezdním kolegiu rektora
- informace o připomínkování opatření rektora č. 9/2014
PhDr. Němcová Tejkalová
- dotaz k možnosti inzerce na webu UK v souvislosti s nabídkami firem pro absolventy
a informace k projektu jooble.cz
Pror. Konvalinka
- informace k jednání s vedením České televize, společný zájem na popularizaci vědy, vedení
ČT podporuje snahu veřejných vysokých škol v této oblasti
- informace k setkáním v souvislosti s končícími výzkumnými záměry
- témata UNCE, projekt „Donacio..“, situace v GA ČR – budou podrobně projednána na
výjezdním zasedání
pror. Royt
- informace k přípravě oslav 700. výročí narození Karla IV.
- příprava koncepce výstavy k 17. listopadu, návrh zpracovává Historická komise UK
- příprava koncepce Muzea UK, datum zahájení dne 17.11.
- informace k výměně vlajek ve Velké aule, Historická komise konstatovala, že část vlajek
hl. m. Prahy lze nahradit vlajkami EU, KR v souladu se stanoviskem Historické komise UK
doporučuje zajistit obměnu a úpravu vlajek ve Velké aule; zodpovídá: pror. Royt
Pror. Kovář
- informace k 1. kulatému stolu, 100. výročí narození B. Hrabala, uskuteční se dne 27.3. v 17.00
hod
- informace k přípravě video klipu o UK při příležitosti výročí UK dne 7. dubna
Pror. Lášek
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-

informace k přípravám Husova výročí, spolupodílet se bude prof. Čornej
informace z jednání s Dr. Kalivodou, jednatel společnosti Husova muzea v Kostnici, dotaz
k možnosti spoluúčasti na připravované výstavě
dotaz k možnosti zorganizovat pro přijíždějící zahraniční pedagogy kurz ČJ - zajistí ÚJOP

kancléř Jelínek
- příprava výroční zprávy o činnosti UK za rok 2013
- informace o jednání s Českou správou sociálního zabezpečení ohledně plateb sociálního
pojištění při úvazcích na více fakultách UK

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se bude konat v rámci výjezdního zasedání ve dnech 28.-29. března 2014

7

