
Zápis z 4. zasedání kolegia rektora dne 29. 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. 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 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK  

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

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. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 

      (prorektor Gerloch) 

 

  Návrhy na jmenování profesorem: 

  Doc. Ing. Olga Križanová, DrSc.   1. LF 

  Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.  PřF 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování   

profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem 

Ing. Karel Holada, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.   1. LF 

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.   3. LF 

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.   3. LF 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma návrhu 

  na jmenování MUDr. Norberta Pauka, Ph.D., k němuž je třeba z fakulty vyžádat dizertační práci. 
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4. Návrh na jmenování hostujícím profesorem 

 (prorektor Gerloch) 

 Prof. Dr. Med. Hans-Georg Krausslich  1. LF 

 

 Závěr: Kolegium  rektora  projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím 

 profesorem. 

 

5. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacícho řízení 

  (prorektor Gerloch) 

 

  Filozofie      FHS 

 

  Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě návrh na akreditaci 

  oboru habilitačního a jmenovacího řízení. 

  

6. Návrh žádosti o prodloužení akreditace 

      (prorektor Štech) 

 

       FTVS – návrh žádosti o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského 

       studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie (Bc/P/3/Čj, Aj + 

       NMgr/P/2/Čj, Aj) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení akreditace postoupit MŠMT. 

 

7. Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2013 

 (prorektor Royt) 

 

 obory lékařsko-farmaceutických publikací 

 Škrha, J.: Hypoglykemie: od patofyziologie ke klinické praxi 

 

 obory společenskovědních publikací 

 Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

 

 obory přírodověných matematicko-fyzikálních publikací 

 Pultr, A. a  Kriz, I.: Introduction to Mathematical Analysis 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo komisí  doporučené návrhy na ocenění publikací Cenou Jaroslava 

Jirsy za nejlepší učebnici roku 2013 a doporučuje předání ceny na VR UK. 

 

8. Analýza horizontální prostupnosti studia na Univerzitě Karlově v Praze 

 (prorektor Štech) 

 Materiál bude projednán na příštím kolegiu rektora dne 10.11. 2014 

 

9. Elektronizace zápisů o státní závěrečné zkoušce na UK 

 (prorektor Štech) 

 Materiál bude projednán na příštím kolegiu rektora dne 10.11. 2014. 
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10. Návrh opatření rektora UK – Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se 

studiem 

 (prorektorka Králíčková, kancléř Jelínek) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje uvedený návrh s tím, že bude doplněn o předkládací zprávu 

a předložen na jednání rozšířeného kolegia rektora a příslušných komisí AS UK v listopadu 2014. 

Účinnost navrhovaného opatření bude stanovena na 1. 1. 2015.  

 

11. Stav realizace plánů na rozvoj IT/IS 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere – po diskuzi – na vědomí předložený materiál s tím, že je třeba dále 

zvážit zejména další použití aplikace Habilion (evidenční aplikace), migraci jednotlivých aplikací 

a urychlit wi-fi pokrytí objektů kolejí UK. 

 

12. Návrh Změny Pravidel pro podporu zájmové činnosti studentů 

  (kancléř Jelínek) 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  bere  předložený  materiál  na  vědomí  a  ukládá po jeho formálním 

dopracování předložit návrh Změny Pravidel pro podporu zájmové činnosti studentů Univerzity 

Karlovy Akademickému senátu UK k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

 

13. Informace o stavu akcí navržených k realizaci v rámci rozpisu rozpočtu Dokumentace               

programu 133 210 

     (prorektor Hála) 

 

 LF Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 

 FHS Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu 

 LF v Plzni Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni 

 SBZ Kompletní rekonstrukce Celetná 13 

 SBZ Revitalizace objektů areálu Karolina 

      1.LF Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Studničkova 4 

 2.LF Dostavba areálu Plzeňská, 3. Etapa 

 UK SBZ – Úpravy části objektu CDMS Krystal 

 UK – Výstavba Kampusu Albertov – přípravné práce – demolice objektů 

 UK – ETF Nákup objektu Černá 646/9, Praha 1 

 UK – nákup pozemku v areálu FNKV pro akci „UK – 3. LF – Výukový a výzkumný pavilon 

           patologie a anatomie 

 UK – nákup spoluvlastnického podílu CDMS Krystal od ČVUT 

 1.LF Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 

 UK – FTVS – Rozšíření provozní části chaty Na Muldě 

 UK – FTVS – Rekonstrukce domu v Nosticově ulici 

 UK – Zabezpečení přístrojového vybavení a rozvoje informačních a komunikačních technologií 

           pro rok 2014 

 UK – PřF – Rekonstrukce skleníků v Brožkově genetické zahradě 

 UK – 1. LF – Revitalizace venkovních ploch Hlavova ústavu, Studničkova 2-4 

 UK – FTVS – Protipovodňová  stěna u loděnice v Tróji 

 UK – PF – Rekonstrukce fasády a oken 

 UK – FF – Rekonstrukce paláce Sweerts-Sporck 

 UK – FF – Rekonstrukce hlavní budovy, nám. Jana Palacha 2 

 UK – FF – Hlavní budova, nám. J. Palacha 2 – I. Etapa – Rekonstrukce páteřních silových 
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       a slaboproudých elektrorozvodů, LVT, klimatizace části budovy, výtah 

 UK – FF – Hlavní budova, nám. J. Palacha 2, II. etapa – Rekonstrukce obvodového a střešního 

       pláště budovy 

 UK – FF – Hlavní budova, nám. J. Palacha 2, III. Etapa – výměna mobiliáře s ukončenou životností 

 UK – SBZ – Rekonstrukce fasády v Jinonicích 

 UK – obnova infrastruktury 

 UK – PřF – Chovy odchycených živočichů Viničná 

 UK – 1. LF – Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 

 UK – LF HK – Výměna oken a oprava fasády – hlavní budova v Šimkově ulici 

 UK – FaF Rekonstrukce a zateplení budovy v Zámostí 

 UK – ÚJOP – Rekonstrukce topení – Poděbrady 

 UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum – část pořízení PD 

 UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47  a 49 – přípravné a projektové 

   práce 

 UK – Centrální univerzitní archiv – projektová příprava 

 UK – 3. LF – Výstavba výukového pavilonu patologie, anatomie, mikrobiologie a soudního 

        Lékařství – projektová příprava 

 UK – PedF – Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 – projektová příprava 

 UK – FTVS – Kampus UK FTVS – projektová příprava 

 UK – FTVS Revitalizace vnitřního dvora Veleslavín 

 UK – SBZ Karolinum – Rekonstrukce VZT 

 UK – SBZ rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic – klimatizace  

 PřF – přístavba knihovny Hlavova 8 

 MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji 

 Přf – Půdní vestavba Hlavova 8 

 Přf – zvířetník v atriu objektu Viničná 7 

 1.LF – revitalizace fasád objektu U Nemocnice 3 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o stavu akcí navržených k realizaci v rámci 

rozpisu rozpočtu Dokumentace programu 133 210. 

 

14. Informace o postupu redislokací v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 

  (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace o postupu přípravy a realizace prací  

pro  redislokaci  pracovišť  jednotlivých  uživatelů  objektu  a ukládá ředitelce SBZ ve spolupráci 

s odborem výstavby realizovat úpravy objektu v uvedených termínech. Dále ukládá pověřit výkonem 

funkce správce objektu a určit jeho zodpovědnost, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová. 

 

15. Informace o vydání Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do 

správy jednotlivých fakult a dalších  součástí UK 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

 Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o vydání Opatření rektora o svěření nemovitostí 

do správy fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze. Dále ukládá řešit právní vady jiného 

charakteru, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 

 

16. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 

Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 dle opatření rektora 7/2011 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a 
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rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 dle opatření rektora 7/2011 

se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit k dalšímu projednání v rozšířeném kolegiu rektora. 

 

17. Informační prospekt k oslavám 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.  

 (prorektor Royt, prorektor Kovář) 

 Materiál bude projednán na příštím kolegiu rektora dne 10.11. 2014. 

 

 

18. Sdělení rektora 

- informace o pracovní cestě do zahraničí ve dnech 31.10. – 9.11. 2014, zastupuje pror. Gerloch 

- žádost o zpracování přehledu v souvislosti s čerpáním stipendijních fondů fakult; zodpovídá 

pror. Králíčková 

- informace z jednání Reprezentativní komise, 

- dne 14.11. 2014 jednání  na téma ERC, účast: pror. Royt 

- dne 6.11. 2014 akce Sto let slovanistiky,  účast: pror. Royt 

- otázka financování Centra medievistických studií 

- tematika trestněprávní odpovědnosti právnických osob vztahu k UK, spolupráce s PF UK 

- informace k projektu Biocev, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- 115. výročí založení VUT Brno, dne 26.11. 2014, účast: pror. Kovář 

- žádost o uskutečnění přednášky předsedy vlády Chorvatské republiky dne 11.11. 2014, 

ke zvážení forma přijetí, zodpovídá: pror. Kovář 

- informace k rekonstrukci  prodejny v Celetné ulici 

- informace k Mezinárodní radě UK, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- informace k stavu plnění ADZ 2014 

 

19. Sdělení členů kolegia rektora 

 

 prorektor Gerloch 

- program zasedání Vědecké rady UK dne 30.10. 2014 

 

 prorektorka Králíčková 

- informace k vymáhání poplatků  

- kontrola podmínek přijímacího řízení pro AR 2015/16 

 

      Ing. Oliveriusová 

- informace z jednání se sponzory UK 

- informace k podpisu Memoranda ve věci výstavby sportovního kampusu FTVS, 

termín: 11.11.2014 v 9 hod 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 10. listopadu  2014 

 

 

 

 

 

 

 


