
Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 30. března 2015 
 
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. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – 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. 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 
 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  
 
                 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 
      (prorektor Gerloch) 

 
Návrhy na jmenování profesorem 
Doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.     1. LF 
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.     PřF 
Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.    PřF 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování 
profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem 
PhDr. Marek Majdan, Ph.D.     3.LF 
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.     LF HK 
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.      LF Pl 
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.      PřF 
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.      PřF 
RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.     PřF 
PhDr. Radoslav Hlúšek, Ph.D.     FF 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma návrhu 
PhDr. Radoslava Hlúška, Ph.D., u něhož doporučuje z důvodu pochybností o předložené habilitační 
práci předložení Vědecké radě UK. 
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4. Návrh na jmenování emeritní profesorkou 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. PhDr. Zdena Palková     FF 
 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritní 
profesorkou. 

       
5. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem 

(prorektor Gerloch) 
 
George Grunberger, M.D., FACP, FACE    1.LF 
Assoc. Prof. Ross Andel, Ph.D.     2.LF 
Shahrokh F. Shariat, M.D.     2.LF 
Christopher Cowley, BA, MA, PhD.    FF 
Miren Lacassagne, PhD., habitées a diriger les recherches FF 
Sergej Sergejevič Skorvid      FF 
 

 Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím  
 profesorem. 
 
6. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 
      (prorektor Gerloch) 
 
      Fakulta tělesné výchovy a sportu 
 Biomechanika 
 
      2. lékařská fakulta 
 Gynekologie a porodnictví 
 Lékařská biologie 
 Lékařská genetika 
 Psychiatrie 
 
     Právnická fakulta 
 Finanční právo a finanční věda 
 Právní dějiny 
 Právo životního prostředí 
 Římské právo 
 Správní právo a správní věda 
 Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 
 Ústavní právo a státověda 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě návrhy na akreditaci 
oborů habilitačních a jmenovacích řízení. 

 
7. Návrh žádosti o rozšíření a prodloužení akreditace FF UK  
      (prorektor Štech) 
 
      1)  FF UK – rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění  
      a kultury o studijní obor Estetika ve dvouoborovém studiu (P/3) 
      2)  FF UK -  prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie, studijní obor  
      Italianistika (P/3 – jednooborové a dvouoborové studium) 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy s tím, že u návrhu 1) doporučuje přepracovat 
charakteristiku studijního oboru, návrh 2) bude postoupen k dalšímu řízení. 

 
8.  Koncept zadávací dokumentace pro VŘ na poskytování poradenství při tvorb ě návrhů 
     projektů H2020 
     (prorektorka Rovná) 
 
     Závěr: Kolegium rektora projednalo a po diskusi s připomínkami schvaluje předložený materiál. 
 
9.  Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal 
     (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost užívacího práva spočívajícího 
v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně 
užívání příslušné části chodby v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. 
Veleslavín, obec Praha ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem 
Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 00022985 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. 

 
10. Návrh na  čerpání mimořádného příspěvku na financování daně z nemovitých věcí 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku na financování daně z  
 nabytí nemovitých věcí v souvislosti s odkupem id. 4/5 nemovitostí – pozemků parc. č. 878/2 a parc. 
 č. 879 a budovy čp. 646 v k.ú. Praha 1 – Nové Město, Černá ulice – k využití Evangelickou  
 teologickou fakultou, a doporučuje částku ve výši 3 600 tis. Kč za tímto účelem uvolnit. 
 
11. Revize vnitřních předpisů Univerzity Karlovy – stav k 27.3. 2015 
 (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a ukládá předložit aktualizovanou verzi na konci 
dubna 2015. 

 
12.  Sdělení rektora 

- informace z jednání s ministrem  Chládkem a prof. Drahošem ze dne 27 .3. 2015 ohledně novely 
VŠ zákona 

- informace z jednání s náměstkem ministra vnitra pro státní správu 
- avizo podpisu memoranda dne 1.4. 2015 mezi UK a Hospodářskou komorou 
- problematika nedokončených studií a násobných studií - vypracovat analýzu, zodpovídá: pror. 

Králíčková 
- informace  k Ceně Karla IV., nutná aktualizace webu 
- problematika vydávání diplomů mimo promoční termíny, zodpovídá: pror. Králíčková 
- informace ke koncertu v objektu Zahrádky, termín: konec srpna 2015 
- udílení dr.h.c. Prof. Ing. Peteru Sutovskému na ČZU dne 20.4. 2015, účast: pror. Štech 
- Česko-německý strategický dialog, zodpovídá: pror. Rovná 
- latinsko-americký summit v Bruselu, organizuje UNICA, termín: 8.-9.6., účast: pror. Rovná 
- informace k programu slavnostního zasedání UK dne 7.4. 2015 
- problematika krizového štábu, materiál bude předložen na KR  dne 13.4. 2015, zodpovídá: 

kvestorka Oliveriusová 
- aktualizovanou informaci ve věci OP VaVpI předložit na zasedání KR dne 20.4., zodpovídá: pror. 

Hála 
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13.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prorektorka Rovná 
  -  problematika powerpointových prezentací (příprava prezentace pro Heidelberg apod) 
 
      PhDr. Němcová Tejkalová 

-  instalace „salátové vitríny“ ve výdejně Jinonicích, zlepšení nabídky 
 

 prorektorka Králíčková 
-  setkání  s fakultními zástupci ohledně projektu STUDY IN PRAGUE dne 21.4. v Karolinu 
 

  prorektor Konvalinka 
  -  informace k věcnému záměru zákona o VaVaI a rozpočtu na vědu a výzkum 
 
 prorektor Royt 

- informace  k Muzeu UK a expozici 
 
 děkan Lášek 
  -   návštěva zástupců Univerzity v Kostnici, příprava podzimní konference 
 
 
  
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 13. dubna 2015  ve  12,30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


