
                                   Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 9. prosince 2014 

 

 

Přítomni: 

 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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 

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:  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektorUK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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 prodloužení akreditace – FF UK 

      (prorektor  Štech) 

 

FF – návrh žádosti o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního  

programu  Filologie, studijní obor Indologie  Bc/P/3 + NMgr/P/2/PhDr. - jednooborové 

a dvouoborové studium 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  doporučuje žádost o prodloužení akreditace postoupit Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou. 

 

4.   Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2013/14 

 21. ročník soutěže 

 (prorektorka Králíčková)  

  

 kategorie přírodovědná 

 RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.   MFF UK 

 „Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain“ 

 

 kategorie lékařská 
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 MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.   3. LF UK 

 „Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní 

 koronární intervenci“ 

 

 kategorie společenskovědní včetně teologických oborů 

 Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D.  KTF UK 

 „Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku“ 

 

Závěr: Kolegium  rektora schvaluje předložený návrh komise, souhlasí s udělením Bolzanovy ceny 

navrženým kandidátům a předáním ceny v recepčních místnostech UK za přítomnosti pana rektora 

v úterý 20.1. 2015 ve 14,00 hod. 

  

5.   Návrh Opatření rektora: Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ 

      a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací 

       (prorektor Royt, prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrh dopracovat, prověřit harmonogram a vydat formou 

opatření rektora do 22.12.2014. 

  

6.   Návrh 1. LF na odpis pohledávky za společností Voyage Medical, Inc., 610 Galveston Drive, 

      Redwood, CA 94063 USA ve výši 13 824,15 EUR, tj. 351 824, 62 Kč 

      (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh 1. LF na odpis pohledávky v celkové výši 13 824, 15 EUR, 

po přepočtu 351 824,62 Kč, za společností Voyage Medical, Inc., 610 Galveston Drive, Redwood, CA 

94063 USA a na základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze 

a předložených dokladů doporučuje udělit 1. LF souhlas s odpisem nedobytné pohledávky s tím, že je 

třeba materiál předložit k vyjádření Akademickému senátu UK. 

  

  

7.    Schválení kupní smlouvy – Elektronová mikrosonda. Veřejná zakázka v rámci OP VaVpl 

       -  výzva č. 3.4. 

  (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium  rektora souhlasí s předloženou kupní smlouvou k veřejné zakázce „OP VaVpl- 

Elektronová mikrosonda“ a souhlasí s jejím předložením k projednání AS UK a  SR UK. 

 

 

8.    Výběrové řízení na poradenskou činnost související s velkými evropskými projekty 

  (prorektor Konvalinka) 

 

  Závěr: Kolegium rektora doporučuje projednání materiálu s pror. Konvalinkou a opětovné předložení 

  materiálu na 15.12. 2014. 

 

9.    Sdělení rektora 

- termíny komisí AS UK 

- provést revizi trvajících úkolů na KR 15.12., zodpovídají: všichni členové KR 

- informace k trestnímu oznámení na neznámého pachatele, jednání s vedením KaM a Kolejní 

radou 

- informace k expertní radě dne 5.1.2015, účast zástupců LF HK a FaF HK, zodpovídá: pror. 

Hála 

- Jednotný vizuální styl UK, materiál předložen  na jednání AS UK dne 12.12., poté bude vydán 
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formou OR 

- informace k připravovanému materiálu „Plnění ADZ 2014“, podklady dodat k rukám 

p.kancléře Jelínka do 12.12., zodpovídají: všichni členové KR 

- vnitřní předpisy UK, informace k probíhající  revizi 

- informace z jednání s děkankou FF doc. Friedovou dne 5.12. 2014 

- informace o usnesení ČKR a připravovaném jednání s Ministerstvem financí ve věci vnitřního 

auditu veřejných vysokých škol 

- informace k připravovanému portálu evropských výzev, spolupráce s ČVUT, VŠCHT, 

zodpovídá: pror. Rovná, Bc. Urx 

- dopis z MZV, konference asijských rektorů v Praze v roce 2016, zodpovídá: pror. Škrha, pror. 

Rovná 

- informaci o Pražské výzvě předložit na KR 5.1. 2015, zodpovídá:  pror. Hála 

- informaci o úspěšnosti UK v rámci GAČRu předložit na KR 15.12., zodpovídá:  pror. Royt 

- informace k návrhu složení komisí pro AV ČR (IPN Metodika: pror. Royt, pror. Konvalinka, 

prof. Zdeněk Němeček /MFF/, výzkumné organizace: pror. Hála, pror. Štech, prof. Michal 

Tomášek /PF UK/) 

- informace k  databázím Scival, INSIDE  

 

 

10. Sdělení členů kolegia rektora 

 

prorektorka Rovná 

- informace k nabídce ambasád v Paříži a Bruselu ve věci uspořádat DEN UK 

 

prorektor Škrha 

- informace z jednání s Univerzitou v Minsku, možnosti spolupráce pro FSV, FF, PedF UK 

 

prorektor Hála 

- informace k plánované změně územního plánu v Motole (Třešňovka), UK vyjádří nesouhlas, 

informace bude předána vedení 2.LF 

- informace k investiční přípravě a komunikaci s MŠMT 

 

prorektor Royt 

- informace k plánované opravě univerzitní středověké pokladnice UK 

- informace k desce donátorů UK 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 15. prosince  2014 ve 14.15 hod. 

 


