Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 4. srpna 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
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, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – 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
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Omluveni:
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – 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. Návrh na jmenování hostujícím profesorem
(prorektor Gerloch)
Prof. Heiko Herwald, Ph.D.

1.LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím profesorem.
4. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FF UK a FHS UK
(prorektor Štech)
1. FF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika
se studijním oborem Andragogika a personální řízení a rozšíření akreditace o dvouoborové
studium (P/2/PhDr. – jednooborové a dvouoborové studium)
2. FHS UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Humanitní studia se studijním oborem Genderová studia (P/K/2/ČJ/AJ)
3. FHS UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Sociální a kulturní ekologie (P/2)

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti k dalšímu řízení.
5. Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy 2016-2020: rámec přípravy
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora projednalo první návrh rámce přípravy Dlouhodobého záměru UK 20162020, doporučuje zapracovat připomínky a materiál znovu předložit na kolegium rektora dne 1.9.
2014, zodpovídá kancléř Jelínek.
6. Návrh na udělení státního vyznamenání – Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy
(prorektor Gerloch)
doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc

ČES + 1. LF

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a podpoří návrh České endokrinologické
společnosti k udělení státního vyznamenání doc. MUDr. Vilibaldu Vladykovi, CSc.
7. Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2014 – II
(prorektor Štech)
PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.
Mgr. Michal Zajaček
JUDr. Mgr. Květoslav Krejčí
Bc. Barbora Unkrechtová
Kristina Johnová

FSV
3. LF
PřF
MFF
HTF
FF
2. LF (mimořádná cena)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a po diskusi doporučuje výše navržené
kandidáty k udělení Ceny ministra v jednotlivých kategoriích.
8. Návrhy kandidátů UK na členství v předsednictvu GA ČR
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje navrhnout na členku předsednictva Grantové agentury
ČR Prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc. (VŠE).
9. Návrh rozpisu termínů KR, RKR, VR UK a AS UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora po projednání návrhu a s úpravami bere materiál na vědomí.
10. Klub Alumni UK – nejbližší pracovní cíle
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí.
11. Průkaz člena Klubu Alumni UK, slevy a výhody
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí.
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12. Rada absolventů – návrh na úpravu složení
(prorektorka Rovná)
Bc. Jolana Svobodová
PedF
MUDr. Kateřina Měšťáková Pokorná 3. LF
Závěr: Kolegium rektora schvaluje členy Rady absolventů.
13. Dodatek č. 4 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 výzkumnéhocentra Univerzity Karlovy v Hradci Králové“
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 4 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
po úpravách důvodové zprávy předložit k projednání Akademickému senátu UK a následně Správní
radě UK.
14. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy LF PL
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí
do správy Lékařské fakulty v Plzni a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření Akademickému
senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.
15. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy FaF UK
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí
do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a doporučuje tato opatření předložit k vyjádření
Akademickému senátu UK ve smyslu čl.7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.
16. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy 2. LF UK
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí
do správy 2. lékařské fakulty a doporučuje tato opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu
ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.
17. Návrh Opatření rektora na vyjmutí nemovitého majetku – nemovitostí v Petrské ul. č. 3,
Praha 1, ve vlastnictví UK ze správy Kolejí a menz
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora na vyjmutí nemovitého
majetku – nemovitostí v Petrské ul. Č. 3, Praha 1, ze správy Kolejí a menz a doporučuje toto
opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu
majetku Univerzity Karlovy v Praze.
18. Návrh Opatření rektora na vyjmutí části nemovitého majetku v areálu Vltava, Weilova 1144,
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v Praze – Hostivaři ve vlastnictví UK ze správy Kolejí a menz a Opatření rektora o svěření
správy nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora na vyjmutí části
nemovitého majetku v areálu Vltava, Weilova 1144, v Praze – Hostivaři ze správy Kolejí a menz a
návrh věcného záměru opatření rektora o svěření tohoto nemovitého majetku do správy Ústavu pro
jazykovou a odbornou přípravu a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření Akademickému
senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.
19. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec
Praha ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská,
a.s.
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby
plynárenského zařízení v části pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu
přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních
úprav plynárenského zařízení ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu
Pražská plynárenská, a.s., se sídlem v Praze 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, IČO 27403505, za
jednorázovou úhradu ve výši 5.524,-Kč bez DPH, 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.
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži budovy č.p. 2251, jež je součástí
pozemku parc. Č. St. 323/2, v k.ú. Brandýs n. Labem, obec Brandýs nad Labem ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s.
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozu
zařízení distribuční soustavy k tíži budovy č.p. 2251, jež je součástí pozemku parc. č. st. 323/2, k.ú.
Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh smlouvy budoucí
smlouvě o zřízení věcnéo 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.
21. Dislokace pracovišť UK v objektu koleje Arnošta z Pardubic, Voršilská 144/1, Praha 1
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá řediteli KaM ve spolupráci
s odborem výstavby a SBZ realizovat stavební úpravy pro přemístění vybraných pracovišť do koleje
Arnošta z Pardubic. Termín: ihned, zodpovídá: ředitel KaM
22. Dislokace pracovišť v objektu koleje Petrská 1180/3, Praha 1
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegim rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá ředitelce SBZ ve Spolupráci
s odborem výstavby a KaM realizovat stavební úpravy pro přemístění vybraných pracovišť do koleje
Petrská 3. Termín: ihned, zodpovídá: ředitelka SBZ
23. Informace o využití a dislokaci objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6
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(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace o využití objektu a ukládá ředitelce
SBZ ve spolupráci s odborem výstavby realizovat úpravy objektu pro připravovanou dislokaci
pracovišť a vést podrobnou evidenci o využití objektu CDMS Krystal. Kolegium rektora dále
doporučuje, aby komerční ubytování v objektu zajišťovaly Koleje a menzy UK. Termín: ihned,
zodpovídá: ředitelka SBZ
24. Informace o využití areálu PedF v Brandýse nad Labem
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace o využití areálu PedF v Brandýse
nad Labem a doporučuje zpracovat podrobnou analýzu budoucího využití včetně finanční rozvahy.
25. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 24.6. – 25.7. 2014
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

26. Sdělení rektora
-

informace k oficiálnímu ukončení Individuálního projektu národního „Zajišťování
a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN KVALITA)
informace k Ceně Karla IV.
problematika zveřejňování stanovisek Etické komise- návrh postupu připraví pror. Gerloch a
kancléř Jelínek
návrh změn v Pravidlech specifického výzkumu – materiál bude předložen na KR dne 1.9.
2014 (zodpovídá kancléř) a následně na ČKR 4.9.
Mezinárodní rada UK – souhrnná zpráva bude předložena na KR 1.9. (zodpovídá pror.
Konvalinka)
do Rady kolejí a menz místo Ing. Vojáčka nominován ThLic. Šimůnek
problematika grafického užívání znaku UK
iniciativa FSV ve věci vytvoření fakultního žezla – zodpovídá pror. Royt
Ministerstvo financí připravuje návrh konsolidační vyhlášky – rizika pro veřejné vysoké školy
příprava Stanov ČKR jako právnické osoby - zpracování došlých připomínek 26. – 27.8. 2014
(kancléř, rektor Barančík)
personální obsazení místa vedoucího kanceláře ČKR, inzerát bude publikován dne 7.8. 2014
v Lidových novinách
informace o otevření Laserového centra 24.9. 2014 Dolní Břežany – účast pror. Hála
dne 7.11. konference EU a Česko, pořádá CESES, účast: pror. Gerloch
dne 13. – 14.11. 2014 rektorská konference v Bruselu, účast: pror. Rovná
informace o projektu ELIXÍR
Brazilský stipendijní program Věda bez hranic
příprava memoranda s Indonésií
informace o spolupráci s Čínskou republikou
problematika stipendií ukrajinských studentů
informace k problematice libyjských studentů

27. Sdělení členů kolegia rektora
Pror. Konvalinka
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-

soutěž Česká hlava – UK nominuje prof. Moldana

pror. Rovná
- informace k Evropskému centru UK
- otázka financování projektů 7. rámcového programu
- ve dnech 26. -27.3. 2015 návštěva univerzity v Leidenu
pror. Royt
- informace k Muzeu Univerzity Karlovy
pror. Škrha
- příprava konference EAIE

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

Příští kolegium rektora se bude konat dne 1. září 2014
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