Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 5. května 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 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
MUDr. Milan Prášil, Ph.D. – pověřen výkonem pracovní agendy kvestora UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Ing. Josef Kubíček – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen, formální chyba u termínu jednání konkursní komise (funkce kvestora)
bude opravena.
2. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace HTF UK a PřF UK
(prorektor Štech)
1) HTF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teologie
se studijním oborem Husitská teologie (P/K/2/ThDr. – jednooborové studium)
2) PřF UK – rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Geografie o nový studijní
obor Sociální geografie a geoinformatika (P/3)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti postoupit k dalšímu řízení.
4. Oslavy narození císaře Karla IV. (květen 2016)
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

5. Informace u přijetích uskutečněných od 9.4. do 30.4. a informace o přijetích plánovaných
v termínu od 5.5. 2014
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.
6. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou – dlouhodobé pronájmy
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá kvestorovi UK ve spolupráci
s odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi průběžně aktualizovat uvedenou evidenci
dlouhodobých pronájmů UK a poskytovat tuto evidenci dislokačně – investiční komisi UK.
7. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence, návrh na její
řešení
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a souhlasí s navrženými způsoby
řešení dané problematiky omezení vlastnických práv a doplnění evidence a dokladů. Ukládá
kvestorovi ve spolupráci s právním odborem, odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi
průběžně sledovat postup prací na možném odstranění právních vad a nedostatečné evidenci
nemovitostí, termín pro kontrolu plnění: do 31. 10. 2014
8. Sdělení rektora
- informace k 1. kolu programu GAMA
- dislokační komise svolána na 12.5. 2014 v 16,30 hod
- otázka metodiky hodnocení vědy, RVVI schválila nominace do panelů
- problematika rekonstrukce knihkupectví UK
- otázka mezifakultního studia, prověřit současný stav a provést analýzu překážek a možného
rozšíření takového studia; zodpovídá: pror. Štech
- nutnost provést kalkulaci průměrných nákladů na nostrifikace (údaj pro novelu
vysokoškolského zákona); zodpovídá: pror. Štech, termín 16.5.2014
- žádost mongolského velvyslance o uspořádání výstavy ve spolupráci s Asociací českých
a mongolských studentů v Křížové chodbě Karolina
- žádost FF UK v souvislosti s představením projektu Národního filmového ústavu
- informace k 650. výročí založení univerzity Krakow ve dnech 9.-11.5.2014
- informace k návrhu koncepce Ústřední knihovny UK
- informace k biomedicínskému výzkumu, příprava dopisu Radě EU pro spravedlnost,
zodpovídá: prof. Hampl
9. Sdělení členů kolegia rektora
prorektor Škrha
- informace o žádostech o Stipendium Václava Havla v souvislosti se situací na Ukrajině
prorektorka Rovná
- informace k červnové zahradní slavnosti
prorektor Gerloch
- informace k plánovanému harmonogramu zasedání VR UK na další období
- informace k profesorským řízením
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prorektor Konvalinka
- návrh Statutu International Advisory Board of the Charles University, návrhy na zahraniční
členy Boardu mohou zasílat členové kolegia rektora k rukám pror. Konvalinky, termín:
12.5.2014.
prorektor Hála
- informace ke spuštění aplikace pro evidenci smluvního výzkumu
prorektor Royt
- informace ve věci výtisků publikací pro hodnocení vědy, výtisky musí být k dispozici
Národní knihovně, pro autory jde o zvyšování nákladů, příprava dopisu na Radu vlády
ohledně možnosti nahrazení PDF verzemi publikací; zodpovídá: pror. Royt
- v souvislosti s výročím narození Karla IV. budou připraveny dotazy na ČNB a Českou poštu
ohledně možnosti vydat pamětní minci a poštovní známku
Prorektorka Králíčková
- rozšíření Rady celoživotního vzdělávání - RNDr. Alena Morávková, PhD. (PřF) a Mgr. Jan
Podroužek (ředitel ÚJOP); závěr: kolegium rektora s návrhem souhlasí

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se bude konat dne 12. května 2014
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