Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 19. 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
Ing. Miroslava Oliveriusová
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.
2. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem
(prorektor Gerloch)
Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.
Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Doc. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

1. LF
MFF
MFF
FF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování
profesorem.
MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

1. LF
1. LF
1. LF
MFF
MFF
MFF
FSV

Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma návrhu
RNDr. Somberga - bude vznesen dotaz na fakultu týkající se vedení bakalářských a magisterských
prací, a vyjma návrhu PhDr. Záhoráka – s fakultou nutné projednat formální náležitosti.
4. Návrh žádosti o udělení a prodloužení akreditace PřF UK a FSV UK
(prorektor Štech)
a) PřF UK – udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Epidemiologie se
studijním oborem Sociální epidemiologie (P/2/RNDr.)
b) PřF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského programu Geografie
se studijními obory Geografie se zaměřením na vzdělávání (Bc/P/3-dvouoborové) a Učitelství
geografie pro střední školy (NMgr/P/2/RNDr.- dvouoborové)
c) FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociologie se
studijním oborem veřejná a sociální politika (P/K/2/PhDr)
d) FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociology se
studijním oborem Public and Social Policy (P/2/PhDr/AJ)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti postoupit k dalšímu řízení.
5. Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – hodnocení bilančních
zpráv za období let 2012 – 2013, možnosti zjednodušení administrativy
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje hodnocení bilančních zpráv
předložit na jednání AS UK a VR UK, Vědecké radě UK dále předložit k projednání programy
Archeologie mimoevropská a Afrikanistika, jejichž situace bude dopředu projednána s děkankou FF
a prof. Bártou a prof. Vackem; zodpovídá pror. Royt.
Kolegium rektora dále doporučuje připravit shrnující materiál k administrativě PRVOUKu, včetně
návrhu jejího zjednodušení. Tento materiál bude předložen na rozšířeném kolegiu rektora dne
26.5.2014; zodpovídá: pror. Royt.
6. Návrhy organizačních řádů součástí UK ÚDAUK, CERGE, Nakladatelství Karolinum, Správa
budov a zařízení
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí - s úpravami - s návrhy organizačních řádů ÚDAUK, CERGE
Nakladatelství Karolinum a Správy budov a zařízení a doporučuje tyto návrhy předložit
Akademickému senátu UK ke schválení.
7. Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, po úpravách souhlasí s jeho zněním s tím,
že bude předložen na AS UK dne 6. 6. 2014, na VR UK dne 19. 6. 2014 a následně bude vydán
formou opatření rektora.
8. Minimum pro studenta doktorského studijního programu
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje dokument upravit a doplnit dle diskuse, upravit název
dokumentu na „Základní informace pro studenta doktorského studijního programu“, dokument
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publikovat na webu UK a informovat o něm fakulty a oborové rady.
9. Zavádění elektronického nástroje na hodnocení postgraduálního studia
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere - s úpravami – na vědomí předložený materiál o zavádění
elektronického nástroje na hodnocení postgraduálního studia.
10. Návrh na udělení pamětní medaile UK
(prorektor Gerloch)
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

PF UK

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením zlaté pamětní medaile UK, která bude předána dne 7.8.
2014 při příležitosti 80. narozenin prof. Pavlíčka.
11. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v roce 2013
(prof. Hampl, kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere návrh Výroční zprávy UK za rok 2013 na vědomí, doporučuje provést
korektury a ukládá předložit návrh zprávy na jednání rozšířeného kolegia rektora a následně na
VR UK, AS UK a SR UK.
12. Výroční zpráva o hospodaření UK 2013
(Ing. Kubíček, MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere návrh Výroční zprávy o hospodaření UK na vědomí a ukládá předložit
návrh na jednání rozšířeného kolegia rektora a následně na AS UK a SR UK.
13. Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu nemovitostí v Černé
ulici 646/9, Praha 2 od Českobratrské církve evangelické
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení id. 4/5
spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku
parc.č. 878/2, to vše v obci Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem, pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 1314,
pro k.ú. Nové Město, od Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9,
Praha 1
– Nové Město, IČ: 00445223, a v jejím rámci zřízení předkupního práva s účinky věcného práva ve
prospěch Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1 – Nové
Město,
IČ: 00445223, k pozemku parc.č. 879, jehož součástí je budova č.p. 646, a pozemku parc.č. 878/2, to
vše v obci Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú. Nové Město, a doporučuje předložit jej
k projednání AS UK a poté SR UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření kupní
smlouvy.
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14. Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu areálu CDMS
Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín od Českého vysokého učení technického
v Praze
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na převod ideálního
spoluvlastnického podílu 26553/100000 na pozemku parc.č. 278/4, jehož součástí je budova č.p. 407,
a pozemku parc..č. 278/5, to vše zapsáno na LV č. 322 pro katastrální území Veleslavín, část obce
Veleslavín, obec Praha , okres Hlavní město Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, od Českého vysokého učení
technického v Praze se sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, IČ: 68407700 a doporučuje předložit jej
k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného
souhlasu k uzavření kupní smlouvy.

15. Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v areálu Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady pro potřeby 3. lékařské fakulty
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na převod pozemku
parc.č.4000/7, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, k.ú. Vinohrady, obec
Praha, k.ú. Vinohrady, obec Praha a pozemku parc.č. 4000/21, k.ú. Vinohrady, obec Praha,
odděleného geometrickým plánem č. 185/2013 ze dne 30. Července 2013 zpracovaným Ing. Miladou
Jelínkovou, 3G Praha s.r.o. a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro hl. M. Prahu, katastrální
pracoviště Praha pod č. 2905/2013 a doporučuje předložit jej k vyjádření AS UK a poté Správní radě
UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy.
16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze
jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra,
Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Výukového a výzkumného centra
Univerzity Karlovy v Hradci Králové“
(MUDr. Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.
2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi
Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu
„Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové a doporučuje jej předložit
k projednání Akademickému senátu UK.
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 v Praze
(MUDr. Prášil)
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
doporučuje 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.
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18. Sdělení rektora
- informace k výběrovému řízení na kvestora UK – komisí doporučena Ing. Miroslava
Oliveriusová, pan rektor se s názorem komise ztotožnil, nástup do pracovního poměru od
19.5.2014, Akademický senát UK bude požádán o vyjádření ke jmenování nové kvestorky dne
6.6.2014
- návrh k udělení zlaté pamětní medaile v r. 2015 univerzitám Vídeň (březen 2015) a Lipsko
(červenec 2015) u příležitosti 650. výročí jejich založení, kolegium rektora vyjádřilo
s udělením medailí souhlas
- informace k nutnosti jmenovat člena pracovní skupiny ve věci studentské migrace za UK,
zodpovídá: pror. Škrha
- informace k žádosti MFF o poskytnutí Velké auly Karolina při příležitosti návštěvy ředitele
CERNu, vzhledem k požadavku na dočasné umístění promítacího plátna nutné projednat
s Historickou komisí UK, zodpovídá: pror. Royt
- informace k vytvoření harmonogramu dovolených a zástupů na letní prázdniny v rámci
kolegia rektora
- avizo semináře k Pravidlům pro státní podporu investic dne 3.6. 2014, Lichtenštejnský palác
- informace o předání Templetonovy ceny prof. Tomáši Halíkovi dne 14.5.2014 v Londýně
- informace k inauguraci rektora Univerzity Bukurešť dne 16.7. 2014
- informace k rigorózní práci ministra školství Marcela Chládka
- informace k projektu DIPLOMKY NA STOJÁKA
- informace k newsletteru UK - UNIVERZITNÍ AKTUALITY, distribuce přes e-mailové adresy
- informace k elektronické a listinné verzi telefonního seznamu RUK
- informace k dopisu místopředsedy Bělobrádka ve smyslu podpory aktivit pražských vysokých
škol (získávání financí ze strukturálních fondů EU)
- avizo dvou plánovaných zasedání Studijní komise AS UK dne 29.5. 2014 v 17,30h a dne 4.6.
v 17,00 h za účasti členů kolegia rektora
- jednání dislokační komise dne 12.5. 2014 – zápis bude projednán jako materiál kolegia rektora
dne 2.6. 2014
- informace k návštěvě prezidenta Slovenské republiky pana Gašparoviče dne 28. 5. 2014
v 15,30h, Vlastenecký sál
- informace k výuce tělesné výchovy na UK
- pozvání na Zahradní slavnost UK, dne 18.6. 2014 v 18h, Valdštejnská zahrada
- dne 9.6. v 10 hod jednání ke koncepci Ústřední knihovny UK
- informace o jednání s místostarostkou Brandýsu n. Labem ve věci haly BIOS
- informace z jednání s primátorem Hudečkem
- informace k jednání komise ministerstva zdravotnictví v záležitosti novely zákona
o specializačním vzdělávání, pan rektor je členem této komise
- informace k provedené analýze konferenčních center v Praze a jejich stavu
- informace k nezpůsobilým výdajům v projektu BIOCEV, zodpovídá: MUDr. Prášil
- informace k oslavám 700. narození Karla IV. v roce 2016
- informace k probíhajícím volbám do EP - požadavek na zachování nadstranickosti
a nepolitičnosti akademické půdy
- informace k setkání rektora s vedoucími jednotlivých oddělení na RUK ve věci systému
odměn a mezd
- žádost na členy kolegia rektora o provedení revize trvajících úkolů a jejich plnění
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19. Sdělení členů kolegia rektora
prorektor Štech
- informace k členství v OECD
MUDr. Prášil
- informace k výběrovému řízení Centra rozvoje lidských zdrojů v energetice
prorektor Hála, prorektor Konvalinka
- informace k investičním záměrům
prorektorka Rovná
- informace k Alumni
- informace k vznikajícímu Evropskému centru UK
prorektor Royt
- informace k návrhu ocenění pro prof. Hlaváčkovou
- informace k repozitáři, nezbytně nutné dořešit technickou a právní stránku záležitosti
prorektor Kovář
- informace k prezentaci UK v rámci veletrhu Gaudeamus
- informace k připravovaným televizním dokumentům o UK

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se bude konat dne 2. června 2014
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