Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 12. ledna 2015

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
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen 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:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – 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)
1. FF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu
Filozofie, studijní obor Filozofie (Bc/P/3 + NMgr/P/2/- jednooborové a dvouoborové studium
2. FF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu
Historické vědy, studijní obor Klasická archeologie (Bc/P/3 + NMgr/P/2/PhDr. – jednooborové a
dvouoborové studium)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy žádostí postoupit k dalšímu řízení.
4. Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze v akademickém roce 2013/2014
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora materiál po diskuzi schvaluje s tím, že v této věci bude informováno RKR a
AS UK.

5. Elektronická matrika absolventů
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje neprodleně zavést elektronickou matriku absolventů. Dále
ukládá připravit informaci k tisku a výrobě diplomů a předložit ji na KR.
6. Vymáhání poplatků spojených se studiem – Možné postupy před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí prodejem movitých věcí
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje postupovat ve smyslu ust. § 260a osř - návrh na prohlášení
povinného o majetku.
7. Mezinárodní kreditová mobilita – Zapojení UK do nové aktivity programu Erasmus+
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zapojením do mezinárodní kreditové mobility.
8. Návrh na jmenování komisí pro hodnocení monografií Univerzity Karlovy v roce 2015 a 2016
(prorektor Royt)
pro humanitní obory:
pro medicínské a přírodovědné obory:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
PhDr. Lena Arava – Novotná, Th.D.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Kraus, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Doc. PhDr. Jan Karger
Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Dr.h.c.
Prof. Ing. Štěpán Jurajda, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo návrhy na jmenování komise pro humanitní obory
a komise pro medicínské a přírodovědné obory pro roky 2015-2016
9. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora po obsáhlé diskuzi a po úpravách souhlasí s předloženým materiálem.
10. Schválení smlouvy o dílo (dále jen SoD), přílohy zadávací dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v
Plzni
(prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh SoD, která bude přílohou zadávací dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty
UK v Plzni“ v rámci dokumentace programu 133 210. Důsledkem podepsání SoD bude nabytí
nemovité věci, tj. novostavby. Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření
Akademickému senátu UK a Správní radě UK.
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11. Schválení kupní smlouvy – Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku – 1. část
veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop“ a Modernizace vybavení
pro fyzikální výzkum a výuku – 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení“.
Veřejné zakázky v rámci OP VaVpl – výzva č. 3.4.
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženou kupní smlouvou k veřejné zakázce „Modernizace
vybavení pro fyzikální výzkum a výuku – 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní
elektronový mikroskop“ a „Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku – 8. část veřejné
zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení“ a souhlasí s jejím zasláním k projednání AS UK
a členům Správní rady UK k písemnému odsouhlasení.
12. Aktuální informace o stavu projektů v rámci OP VaVpI výzvy 3.4.
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a souhlasí s možností využít vnitřní audit
RUK (pokud fakulty nebudou schopny zajistit proces vlastnímí silami). V červnu 2015 bude
poskytnut další informace KR.
13. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a informace o postupu řešení
(prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané
problematiky omezení vlastnických práv a evidence majetku a doporučuje rektorovi, aby odbor
výstavby ve spolupráci s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval
a zajišťoval postup prací při možném odstraňování právních vad.
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – horkovodu Větrník – k tíži pozemků
parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch Pražská
teplárenská, a.s.
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby
„Nového horkovodního napojení Koleje Větrník“, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3. 3610/5
a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění
bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské
teplárenské, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 45273600, a doporučuje návrh
předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v
platném znění, k uzavření smlouvy.
15. Sdělení rektora
-

informace o dopisu z UNI Heidelberg k oslavám výročí Karla IV.
informace o dnešním zápisu členů vedení UK do kondoleční knihy na francouzské ambasádě
informace o dnešním jednání s prof. Karlem Novákem, příprava konference
informace o situaci na FTVS
příprava informací pro UNIVERSIDAD DE GRANADA v souvislosti s jejím výročím v roce
2031
dne 30.1. 2015 akce v centru MALACH, účast: pror. Konvalinka
problematika BIOCEVu, zodpovídá: pror. Konvalinka
informace z jednání s panem velvyslancem ČR v Ázerbájdžánu dne 20.12. 2015, příprava
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-

vzorové smlouvy o spolupráci
avizo jednání na MŠMT dne 14.1. 2015, téma: prováděcí předpisy k novele VŠ zákona
informace k analýze SCIVAL, zodpovídá: pror. Konvalinka, pror. Royt
informace z jednání ve věci správy budov Jinonice
dne 23.1. 2015 akce k výročí 125 let českých akademií věd, Valdštejnský palác, účast:
pror. Gerloch
avizo návštěvy mongolského prezidenta dne 20.1. 2015 v 8,45hod
informace k misi českých technických vysokých škol do Malajsie
informace k dopisu-žádosti Univerzity v Ženevě
informace k možnému vstupu UK do LERU (The League of European Research Universities)
informace k výjezdnímu zasedání v termínu 2.-3.února 2015, místo: Zbiroh, odjezd z Prahy
v pondělí 2.2. cca 11,00 hod, příjezd do Prahy dne 3.2. v odpoledních hodinách

16. Sdělení členů kolegia rektora
prorektorka Rovná
- informace ze setkání zástupců oborových tematických skupin H2020
prorektor Škrha
- informace z jednání s Geothe Uni Frankfurt, strategické partnerství
prorektor Gerloch
- informace k programu Vědecké rady 29.1.
pror. Králíčková
- informace k spojení termínu dvou akcí DEN ALUMNI a DEN CŽV, sobota 11. dubna
prorektor Konvalinka
- problematika jmenovacích dekretů pro Mezinárodní radu UK
prorektor Royt
- informace k rekonstrukci prodejny v Celetné
- informace z jednání s vládním zmocněncem, oslavy Karla IV.
prorektor Kovář
- problematika falešného FB univerzitního účtu
- informace k veletrhu Gaudeamus, Praha - Letňany,
- informace k přípravě dalšího tištěného Fora, plánovaný termín vydání: únor 2015

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

Příští kolegium rektora se bude konat dne 19. ledna 2015 od 15,00 hod – POZOR ZMĚNA
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