
Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 12. 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. 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 
 
Omluven:  PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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.   Návrh žádosti o udělení akreditace 1. LF UK 
  (prorektor Štech) 
   

1. LF UK –  udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Porodní asistence se studijním 
oborem Porodní asistentka (P/3) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádost postoupit k dalšímu řízení. 

 
4.   Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2014 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 
financování výsledků Soutěže významných monografií na UK v roce 2014 v předkládaných 
hodnotách s tím, že na fakulty bude vznesen dotaz týkající se vnitrofakultního rozdělení prostředků 
pro autory publikací. 
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5.   Návrh na rozšíření možností využívání sociálního fondu UK 
  (dr. Němcová Tejkalová, kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá předložit návrhy odpovídající 
novely Pravidel hospodaření UK a prováděcího opatření rektora a zpracovat metodický materiál 
o možnostech čerpání sociálního fondu na zdravotní účely, termín: červen 2014.  

 
6.   Financovatelné počty studentů na rok 2015 
      (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem, doporučuje zaslat Ministerstvu školství 
žádost o úpravu limitů financovatelných počtů studentů a následně výsledné limity pro rok 2015 
zaslat děkanům fakult. 

 
7.   Návrh aktualizace rozpisu rozpočtu Dokumentace programu 133 21E 
 (prorektor Hála) 
 
 Závěr: Kolegium rektora  ukládá kvestorovi ve spolupráci s prorektorem pro rozvoj a odborem
 výstavby neprodleně odeslat návrh aktualizace Dokumentace programu 133 21E na MŠMT
 k projednání, termín: ihned 
 
 8.  Přehled nemovitostí Univerzity Karlovy vhodných k redislokaci nebo prodeji 
 (dr. Prášil) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere s připomínkami na vědomí předložené informace a ukládá kvestorovi
 UK ve spolupráci s odborem výstavby, právním odborem a po projednání s fakultami a součástmi
 UK připravit podklady pro jednání dislokačně – investiční komise, termín: průběžně 
 
9.  Karta člena Klubu Alumni 
     (dr. Němcová Tejkalová, prorektorka Rovná) 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje zvolit variantu karty č. 3. 
 
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 99/8, v k.ú. 
 Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
 (dr. Prášil) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy v části pozemku parc.č. 99/8, k.ú. Mariánské Lázně, obec 
M. Lázně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 
24729035, a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 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. 

 
 11.  Sdělení rektora 

- informace o oslavách 650. výročí založení univerzity Krakow 
- problematika čerpání prostředků z MPO 
- informace o situaci v GA ČR 
- informace k žádosti o přezkum studenta Ladislava Siváka 
- dopis Ing. Jany Budíkové 
- dopis na RVVI ohledně povinných výtisků pro Národní knihovnu 
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- stav přípravy partnerské dohody ke Kampusu Albertov, zapracovávají se připomínky 
p. děkana Gaše 

- dne 20.5. 2014 seminář Hodnocení a financování vědy v ČR, účast: pr. Royt, Konvalinka 
- dne 14.5. 2014 zahájení výstavy Hudba a politika 
- od 1.5. 2014 pověřena vedením CPPT Hana Kosová 
- informace z jednání s ředitelem odboru migrace Ministerstva vnitra dne 12.5. 2014 
- informace z jednání s PhDr. Zdeňkem Poustou v záležitosti pozvání 41 pamětníků 

listopadových událostí 
- dne 9.6. v 10 hod jednání knihovníků k tématu koncepce Ústřední knihovny UK 
- udělení historické pamětní medaile UK prof. Lubomíru Mlčochovi k životnímu jubileu 
- informace k oslavám výročí narození Karla IV.    
- vymáhání poplatků – kritická rekapitulace současného stavu, nutno výrazně proces urychlit 

a předložit harmonogram; zodpovídá: pror. Králíčková  
- demografický vývoj a jeho vliv na počty studentů na UK v příštích letech, nutný zvýšený 

důraz na výuku samoplátců (skutečná realizace akreditovaných cizojazyčných programů), 
programy celoživotního vzdělávání a další formy výuky 

- podíly studentů z jednotlivých krajů ČR na celkovém počtu studentů 
 
  
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 19. května  2014 
 
 


