
Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 18. května 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
            PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

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

            PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Horizontální prostupnosti studia na UK – návrh metodického pokynu pro studenty a fakulty 
      (prorektor Štech) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a po zapracování připomínek doporučuje jeho 
vydání formou metodického pokynu, který bude rozeslán na fakulty UK a zveřejněn na webových 
stránkách UK. 
 

4. Vzory rozhodnutí – stanovení poplatků spojených se studiem v prvním stupni 
 (prorektorka  Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál s připomínkou bere na vědomí.   
       
5. Financovatelné počty studentů na UK pro rok 2016 

(kancléř Jelínek) 
 
Závěr: KR souhlasí s předloženým návrhem a doporučuje limity financovatelných počtů studentů pro 
rok 2016 zaslat děkanům fakult a dále předložit na zasedání RKR 25.5.2015. 

 
6. Výroční zpráva o činnosti UK v roce 2014 
      (prorektor Kovář, kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2014 s připomínkami na 



 2 

vědomí, po zapracování připomínek jej ukládá předložit na jednání RKR UK a následně na jednání 
VR UK, AS UK a SR UK. 

 
7. Výroční zpráva o hospodaření UK v roce 2014 

(kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014 
se souhlasem na vědomí a doporučuje ji předložit na jednání RKR a následně na AS UK a SR UK. 

 
8. Nominace na Dimitris. N. Chorafas Prize 2015 
      (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere přeložený návrh na vědomí a schvaluje předloženou nominaci.  
 
9. Návrh Opatření rektora – Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, 

zaměstnanců a dalších osob na UK 
     (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora s předloženým návrhem opatření rektora s připomínkami souhlasí a dále 
doporučuje dále vypracovat podklad ke zveřejňování habilitačních prací, termín: červenec – srpen 
2015, zodpovídá: pror. Gerloch, pror. Konvalinka, kancléř Jelínek. 

 
10. Zapojení UK do veřejné sbírky SRDÍČKOVÉ DNY 
 (členka kolegia Dr. A. Němcová Tejkalová) 
 

Závěr: Kolegium rektora návrh s připomínkami doporučuje, termín konání: středa 23.9.2015. 
 

11. Kupní smlouva na nákup dvoufotonového konfokálního mikroskopu s vysokou rychlostí 
skenování a s budícími lasery v IR a viditelné oblasti spektra v rámci projektu BIOCEV 

 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na nákup dvoufotonového 
konfokálního mikroskopu s vysokou rychlostí skenování a s budícími lasery v IR a viditelné oblasti 
spektra mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako 
kupujícími na straně jedné a společností CARL ZEISS, spol. s r.o., jako prodávajícím na straně druhé, 
jejímž předmětem je dodání a zapojení mikroskopu pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje jej 
předložit   k vyjádření AS UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu 
podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 
smlouvy.  
 

12. Sdělení rektora 
 

- avízo jednání s ministrem zdravotnictví dr. S. Němečkem dne 18.05.2015 k zákonu č. 95/2004 Sb. 
- informace k vyhlášení OP VaVPI (týka se: LF Plzeň, LF HK, FaF HK, BIOCEV) 
- informace k záležitosti nejmenování tří profesorů (doc. Jiřího Fajta, doc. Ivana Ošťádala za UK 

a doc. Jana Eichlera z VŠE), termín jednání s prezidentem ČR dne 28.5.2015 
- zpráva z jednání s předsedou vlády ČR Mgr. B. Sobotkou 
- zpráva z průběhu Dne UK v Paříži dne 12.5.2015 
- zpráva z jednání ve 20. týdnu se zástupci města  Brandýs  nad  Labem – Stará Boleslav ve věci 

odprodeje objektů UK 
- informace k MEPHARED 
- informace k  návrhu UK - architektonická soutěž KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, 

GLOBCENTRUM 
- informace k peticím studentů ke změnám  na FF UK, „etnologie“ a „čeština pro cizince“  
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- informace k poplatkům za studium v rámci navazujícího magisterského studia, příprava opatření 
k poskytnutí úlevy (vč. avíza dalšího opatření ke stážím)  

- profilové obory UK 
- informace k proběhlému Sportovnímu dni rektora UK dne 13.5.2015 
- avízo jednání s primátorkou hl.m. Prahy A. Krnáčovou dne 20.5.2015, podklady pror. Kovář do 

dopoledne  20.5.2015  
- avízo slavnostního IT Globálního inovativního centra společnosti MSD dne 20.5.2015 
- informace k setkání s představiteli Hong Kong University  of Science and Technology dne 

13.5.2015, účast: pror. Škrha, rektor Zima, pror. Konvalinka 
- informace k návštěvě polské ministryně školství paní Leny Kolarsek-Bobiňské a polské 

velvyslankyně Grazyny Bernatowicz dne 15.5. v 11,15  hod v Karolinu, příslib úhrady nákladů na 
jedno pracovní místo na polonistice FF UK 

- avízo společného jednání s delegací  Společnosti Max-Planck z Mnichova dne 27.5.2015 
- monitorovací výbory, OP VVV komise, termín: 22.5. v 11,00  hod. 
- pietní vzpomínka prof. Karla Domina emeritního rektora UK v letech 1933-34 dne 26.5. na 

Vyšehradě, výročí 90 let od shromáždění významných československých a polských přírodovědců 
- „Krakovský protokol“, účast: pror. Kovář 

- avízo předání zlaté pamětní medaile UK panu prof. Richardovi Schefflerovi, vedoucímu týmu 
vědců z Kalifornské univerzity v rámci konání konference FSV UK k výzkumnému projektu 
Socio-Economics of Mental Health Delivery in South Eastern Europe dne 30.5.2015, účast: děkan 
Končelík 

- avízo účasti na slavnostním otevření rodného domu Mistra Jana Husa v Husinci dne 30.5.2015 
- avízo slavnostního otevření ESERO v Karolinu dne 1.6.2015 , PřF UK 
- avízo zasedání ČKR dne 3.6.2015 v Přerově 
- avízo veřejného vystoupení návštěvy evropské komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové na 

téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství dne 5.6.2015 v 15,30 hod v Modré 
posluchárně UK v zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ministerstem průmyslu a 
obchodu ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a Aspen Institute Prague 

- avízo vystoupení generálního tajemníka Rady Evropy T. Jaglanda dne 5.6.2015 od 9 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina 

- projednávání novely zákona o vysokých školách bude v Poslanecké sněmovně zahájeno dne 11.6. 
v 10,00 hod 

- aktualizace materiálů k SIS, termín: říjen 2015, zodpovídá: Ing. Papírník,  Mgr. Maňásek - ÚVT 
- materiál „Návrh struktury Centra pro e-learning na UK“, bude předložen na jednání KR dne 

15.6.2015, zodpovídá: pror. Kovář 
- informace k Discovery Award 2014 
- avízo 6. zasedání pracovní skupiny OP VVV,  dne 22.5.2015 v 11 hodin 
- infromace k  bodům jednání  RKR UK dne 25.5.2015 
- avízo diskuse na FF UK, téma: financování vědy, za přítomnosti místopředsedy vlády pro vědu 

a výzkum P. Bělobrádka dne 28.5.2015, účast: pror. Konvalinka 
- předání poháru rektora UK v rámcí Pražského maratonu, termín: 28.5.2015, hotel Hilton, účast: 

pror. Kovář 
- avízo konání Plesu UK dne 15. ledna 2016 
- memorandum UK ve věci „Kampus v Dejvicích“ 
 

13.  Sdělení členů kolegia rektora 
  
    prorektor Royt 

- informace z konference dne 16.5.2015 na téma mnohojazyčnost 
- zpráva ze zasedání Ediční komise AS UK 
- informace z knižního veletrhu Svět knihy 2015 v souvislosti s prezentací Nakladatelství UK 
- informace k doktorskému studiu v rámci biomedicíny  
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    prorektorka Králíčková   
- informace k situaci na etnologii, bude prověřen termín pro odpověd Akreditační komisi v této věci  

 
    prorektor Hála 

- „Rada pro komercializaci“ se dne 14.5.2015 nesešla v odpovídajícím počtu členů, zvažováno 
hlasování per rollam 

        
    prorektor Gerloch 

- informace k záležitostem dr. Kirchnera a dr. Bareše  
- zastoupení rektora dne 19.5.2015 na mezinárodní konferenci „Na prahu svobody. Vítězství 1945“ 

pořádanou předsedou SP ČR Milanem Štechem 
- avízo koncertu „Mozart Gala“ dne  10.12.2015 v Kongresovém centru Praha, avízované vánoční 

setkaní členů VR UK a členů kolegia rektora UK 
   
   prorektor Kovář 

- zpráva z 21. Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy  2015, hlavním 
hostem v letošním roce Egypt 

- propagační předměty UK, dne 15.5.2015 zasedala výběrová komise 
 
   kancléř Jelínek 

- informace k ustanovení Rady Jinonice, nominace: FHS, FSV a FF UK, COŽP a SBZ UK,  
ustanovení členů z fakult v poměru 3:2:2  

- informace k revizi vnitřních předpisů UK (stav k 15.5.2015) 
 
  kvestorka Oliveriusová 

- muzeum UK, informace k navrhované výši vstupného, příprava materiálu na  příští KR 
 
 prorektor Konvalinka 

- avízo schůzky BIOCEV dne 22.5.2015 ve 14 hod. 
- avízo konání semináře v PSP dne 2.6. v 9,00 hodin, téma: očkování 
- Týden vědy, v rámci příprav jednání dne 19.5.2015 se zástupci AV ČR 
- zpráva ze setkání  se zástupci Hong Kong University  of Science and Technology dne 13.5.2015, 

zájem o výměnu studentů, zájem o spolupráci s FSV a PřF UK 
- materiál Základní principy pilotního projektu vnitřního hodnocení UK na FSV a MFF 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál  na vědomí a doporučuje jej předložit se 
zapracovanými připomínkami na příští jednání KR. 

 
  děkan Lášek 

- slavnostní předpremiéra 3. dílu filmu Jan Hus dne 28.5.2015 ve 20 hodin, Velká aula Karolina 
- informace k medaili UK s motivem Mistra Jana Husa 
- požadavek od návštěvníků výstavy v Křížové chodbě Karolina „Pravdu neupálíš“ pocta J. Husovi 

o DVD s promítaným dokumentem, kolegium doporučuje vydat v rámci konání uvedené výstavy 
omezený počet CD/DVD s filmem o Mistru Janu Husovi (režie: Z. Pojman) nekomerčně pro 
potřeby škol, určeno výhradně pro výuku 

 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 25. května 2015 od 9 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina 
 
 


