
                                   Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 13. října 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, DrSc. – prorektor UK 
 MUDr. Josef Fontana – 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. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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. Návrh změn Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlov ě 
      (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a po zapracování připomínek schvaluje 
navrhované změny. 

 
4. Přehledy elektronických informačních zdrojů a popis stavu univerzitního repozitáře 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a bere jeho obsah na vědomí a tím, že ve 
lhůtě cca dvou týdnů bude předložen doplňující podklad o problematice Digitoolu a repozitáře 
závěrečných prací. 

 
5. Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2014 
  (prorektor Konvalinka) 
 
  Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.  1. LF 
  nominován do 3. kategorie -  Nejlepší pedagogický pracovník 
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  Závěr: Kolegium rektora  schvaluje nominaci Prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc.  
  
6. Realizace rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29.8. 2013 
      (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
7. Revize vnitřních předpisů UK a opatření rektora 
 (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora s připomínkou souhlasí s předloženým návrhem plánu revize vnitřních 
předpisů UK a opatření rektora a ukládá příslušným členům kolegia postupovat dle stanoveného 
harmonogramu. 
 

8. Členství UK v mezinárodních nevládních organizacích a univerzitních sítích 
 (prorektor Škrha, prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje materiál po aktualizaci 
údajů zveřejnit na webu UK. 

 
9. Návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování některých projekt ů  OP 

VaVpl ve výzvě 3.4 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK pro dočasné 
předfinancování projektů OP VaVpl ve výzvě 3.4.a s připomínkou jej schvaluje. 

 
10. Informace o prodeji nepotřebných nemovitostí v Brandýse nad Labem 
  (prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace o prodeji nepotřebných nemovitostí 
v Brandýse nad Labem za minimální ceny stanovené znaleckými posudky a ukládá kvestorce UK 
zajistit přípravu a realizaci prodeje nemovitostí a projednání v orgánech UK. 

 
11. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 16.9. – 8.10. 2014 
 Informace o přijetích plánovaných v termínu od 13.10. 2014 
      (prorektor Škrha) 
 
      Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
12. Sdělení rektora 

 
- informace k přípravám oslav Karla IV., předložen návrh deklarace o spolupráci UK s ČT, 

v přípravě rozpočet oslav  
- informace  z jednání ve věci novely  zákona o vysokých školách ze dne 10.10.2014 
- informace k využití objektu Krystal a k dislokacím a rekonstrukci objektu Petrská 
- informace k ERC, nutné navýšit počet žádostí z humanitních oborů 
- informace k IpN Matodika, jednání s prof. Moravcovou,  zodpovídá: pror. Royt 
- informace k současnému stavu v oblasti vymáhání poplatků spojených se studiem, připravit další  

zprávu o plánovaném stavu a postupu, zodpovídá: pror.  Králíčková 
- pozvánka na Úřad vlády dne 15.10. 2014 
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- pozvánka na předání Ceny TA ČR dne 22.10. 2014 
- Západočeská univerzita v  Plzni – udělení čestného doktorátu St. Hellerovi, 5.11. 20114, 

účast: pror. Králíčková 
- Spolek českých studentů farmacie pořádá dne 1.11. galavečeři v Hradci Králové, 

účast: p.kvestorka 
- informace ke školkovnému a věkovému limitu dětí pro podporu ze sociálního fondu UK 
- informace z jednání se Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK, možnosti organizování 

společných kulturních akcí 
- dne 17.11. 2014 se v Karolinu uskuteční setkání prezidentů Visegrádské čtyřky (V4), setkání V4 

se  zúčastní i německý prezident Gauck 
 

13. Sdělení členů kolegia rektora 
 
Prof. Royt 

- informace k logistice a zajištění průběhu listopadové výstavy 
- počty doktorandů na UK, předložen bude na jednání kolegia rektora dne 10.11.2014 
- v přípravě plán výstav v Křížové chodbě Karolina 
- informace k rekonstrukci prodejny nakladatelství Karolinum v Celetné 

 
Pror. Kovář 

- informace k harmonogramu a scénáři listopadových oslav 17.-18.11.2014, setkání s prof. 
Paloušem při příležitosti jeho 90. narozenin se uskuteční 18.11. ve 14,00 hod v Karolinu 

- termín Hokejové bitvy -  30. 10. 2014, plánované zahájení v 18,00 hod 
- informace k Mezinárodní ceně Karla IV., jednání o složení rady, za UK nominováni: pror. Rovná, 

pror. Royt, pror. Kovář, prof. Svobodný 
- informace k Jednotnému vizuálnímu stylu UK, shrnutí připomínek z fakult 

 
Pror. Konvalinka 

- informace ke  složení Mezinárodní rady UK, předložit pro informaci na jednání VR dne 30.10. 
a zveřejnit materiál na webu (krátké CV členů a fotografie), připravit a poté rozeslat jmenovací 
dekrety  

 
Pror. Králíčková, pror. Štech 

- informace ke uvažované organizační změně Odboru pro studium a záležitosti  studentů  
 

 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 20. října  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 


