Zápis ze 30. zasedání rektora dne 15. června 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
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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. 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
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 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. Návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015
pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za
mimořádné činy studentů
(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy na vědomí a k udělení Ceny
ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 doporučuje
- v kategorii bakalářských studijních programů: Evu Martínkovou, PřF UK:
Janu Smažíkovou, 3.LF UK; Aleksandru Konyukovskuyu, PedF UK;
- v kategorii magisterských studijních programů: Bc. Vojtěcha Šarše, FF UK;
Jakuba Drápala, PF UK; Julia Lukeše, 3.LF UK;
- v kategorii doktorských studijních programů: Mgr. Mohameda Abdela
Moneima Megaheda, FF UK; Mgr. Lucii Stuchlíkovou, FaF UK; Ing. Luciii
Augustovičovou, Ph.D., MFF UK.
V případě nominovaného Julia Lukeše, 3.LF UK, bude fakulta požádána o
doplnění podkladů z důvodu zvážení nominace na udělení Mimořádné ceny.
4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2015

(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy na vědomí a na udělení Ceny
Josefa Hlávky za rok 2015 všechny nominované doporučuje s výjimkou návrhu 1.
LF.
5. Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky pro rok 2015
(prorektor Konvalinka, prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora předložené nominace kandidátů na Medaili Josefa
Hlávky pro rok 2015 projednalo a doporučuje nominaci:
- prof. MUDr. Jiřího Kramla, DrSc., 1.LF UK,
- prof. JUDr. Petra Tröstera, CSc., PF UK.
6. Návrh žádosti o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace FF UK a FSV
UK
(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu FF UK Anglistika-amerikanistika se studijním
oborem Anglistika-amerikanistika (P/3/jednooborové a dvouoborové studium)
postoupit MŠMT ČR.
U návrhů FSV UK bere kolegium rektora se souhlasem na vědomí obsah
akreditačních materiálů, nicméně před jejich postoupením na MŠMT ČR je třeba
sjednotit názvy studijních oborů (Mezinárodní teritoriální studia) nebo
přesvědčivě zdůvodnit odlišný název pro kombinovanou formu studia.
7. Profilové obory UK
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál s připomínkami na vědomí a
doporučuje jej se zapracovanými připomínkami předložit na RKR dne 29.6.2015.
Materiál bude dále přeložen do anglického jazyka a překlad bude zaslán fakultám
ke korektuře.
8. Mechanismus zveřejňování závěrečných prací a přehled aktuálně podaných
žádostí o vyloučení práce ze zveřejnění
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí,
v jednotlivých případech bude postupováno podle výsledku jednání kolegia. Dále
bude předložen přehled o plnění harmonogramu zveřejňování starších závěrečných
prací, zodpovídá kancléř Jelínek.
9. Analýza potřeb a náležitostí praktické realizace Celouniverzitní platformy
doktorského studia na UK
(prorektor Royt)
Závěr: Materiál byl stažen.

10. Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ pro roky 2016-2018
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere po diskuzi předložený materiál s připomínkami na
vědomí a po jejich zapracování doporučuje postupovat podle předloženého
harmonogramu.
11. Návrh struktury Centra pro e-learning na UK
(prorektor Kovář)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh struktury Centra pro e-learning
UK na vědomí a po diskuzi doporučuje variantu B, která bude dále rozpracována a
předložena na KR v 9/2015.

12. Možnosti rozvoje zaměstnaneckých benefitů (s akcentem na vzdělávací
aktivity pro zaměstnance RUK )
(kvestorka Oliveriusová, členka kolegia PhDr. Němcová - Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh s připomínkami na vědomí,
navrhovaný postup schvaluje, do bodu 3.2 doporučuje doplnit “Vzdělávání
zaměstnanců RUK a pracovníků děkanátů fakult bude zaměřeno na tyto základní
oblasti:“, budou dále předloženy návrhy plánů vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance (termín 8/2015) a prezentace benefitů bude zveřejněna na webových
stránkach UK.
13. Návrhy opatření rektora
- Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v a.r. 2015/2016
- Poskytování Sociálních stipendií na UK v a.r. 2015/2016
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem předložených opatření rektora a
ukládá jejich vydání a zveřejnění, v případě Opatření k ubytovacím stipendiím po
projednání v AS UK.
14. Den UK v Bruselu
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí
s tím, že budou osloveny fakulty s dotazem na participaci na této akci.
15. Coimbra Group – Annual Conference and General Assembly 2015
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu se souhlasem na vědomí s tím,
že bude navrženo zastoupení UK ve vybraných skupinách.
16. Kupní smlouva na nákup fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního
třídiče buněk (cell sorter) a průtokového cytometru – analýzátoru v rámci
projektu BIOCEV
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup
fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního třídiče buněk (cell sorter) a
průtokového cytometru – analyzátoru mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR,
v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností
I.T.A. – Intertact s.r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je
dodání přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje jej
předložit do AS UK a SR 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.
17. Pozemky BIOCEV – aktuální informace
(prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí
18. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem
molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako
objednavateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s.
jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického a
biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci-BIOCEV
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku. č 7 ke smlouvě o
dílo ze dne 21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR,
v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a
obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na
straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.1.2014, Dodatku č. 2 ze dne
4.8.2014, Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2014, Dodatku č. 4 ze dne 12.1.2015,
Dodatku č. 5 ze dne 20.1.2015 a Dodatku č. 6 ze dne 6.5.2015, a doporučuje návrh
předložit k vyjádření AS UK a poté SR UK k vydání předchozího písemného
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění, k uzavření Dodatku č. 7
19. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK do správy
Ústavu jazykové a odborné přípravy UK
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí
do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy a doporučuje toto
opatření předložit k vyjádření AS UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu
majetku UK.
20. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Malšovice u Hradce
Králové, obec Hradec Králové z majetku ČR do vlastnictví Univerzity
Karlovy v Praze
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva, jejímž předmětem je převod
pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 80, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26
a parc. č. 92/37, v k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, a
zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit
zástavním právem převáděný majetek po dobu 20 let, a doporučuje jej předložit
k vyjádření AS UK a poté SR UK k udělení výchozího písemného souhlasu podle
§ 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
k uzavření smlouvy.

21. Sdělení rektora
-

informace ke kauze nejmenování tří profesorů

-

-

-

-

-

informace z jednání s náměstkyní primátorky hl.m. Prahy prof. Ing. E.
Kislingerovou ve věci „Cena Karla IV.“
avízo jednání na Pražském hradě dne 18.6.2015 ve věci oslav 700. výročí
narození Karla IV.
informace ohledně revize Statutu a Jednacího řádu Ceny Karla IV.
informace k novele zákona o vysokých školách
informace k novele zákona č. 95/2004 Sb.
informace z jednání s náměstkem pro řízení operačních programů Ing. R.
Rinnem
informace z jednání ve věci možnosti odkupu části budovy v Divadelní ulici,
Praha l
informace k principům vnitřního hodnocení
informace k revizi vnitřních předpisů
informace ve věci víceúčelové haly BIOS v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi
informace k webovým stránkám UK v anglické verzi
informace o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu – rozsudek Městského
soudu v Praze zrušen, rektor je při rozhodování o žádostech o poskytnutí
informací odvolacím orgánem
informace k podnětům a záležitostem dr. Kirchnera, D. Bareše, dr. Cihelkové
a Doc. Urbana
informace ve věci personálních záležitostí na FTVS UK
informace ke strategickému plánu FF UK
informace k propagačním předmětům UK
informace k vystoupení C. Malströmové, evropské komisařky pro obchod a
vystoupení generálního tajemníka Rady Evropy T. Jaglanda dne 5.6.2015 na
UK
informace ve věci nabídky Thomson Reuters „INSIDE“, doporučení připojení
UK ke konsorciu, zodpovídá: pror. Royt, pror. Konvalinka
Fulbrightova nadace – možnost vzdělávání v USA prostřednictvím mezivládní
organizace pro vzdělávací výměny
informace k podpisu memoranda „Kampus Dejvice“ v NTK dne 17.6.2015
v 17 hod
informace k přípravě účasti UK na EXPO MILAN 2015 dne 11.7.2015,
prezentace rektora prof. Zimy na téma: internacionalizace vysokých škol
informace ze zasedání ČKR dne 4.6.2015 v Přerově, pan rektor prof. Zima
znovuzvolen do funkce předsedy ČKR na dvouleté funkční období
avízo přijetí delegace vedenou prof. Ruppem při příležitosti 35. výročí
spolupráce mezi UK a Uni Hamburg dne 22.6.2015 v 9 h, Karolinum,
zodpovídá: pror. Škrha
avízo přijetí církevních hodnostářů v rámci „Husovských slavností 2015“ na
UK dne 5.7.2015
informace k udělení rakouského státního vyznamenání Čestný kříž za vědu a
umění prof. Michalovi Tomáškovi, PF UK dne 15.6.2015 rakouským
velvyslancem Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem na rakouském
velvyslanectví v Praze
rozloučení s J.E. Alison Kelly velvyslankyní Irska v ČR, ukončení
diplomatické mise v ČR dne 16.6.2015
avízo účasti na oslavách výročí 600 let lékařské fakulty Univerzity Lipsko dne
10.7.2015

-

avízo semináře „HORIZON 2020 - OPPORTUNITIES FOR THE CZECH
REPUBLIC“ dne 30.6.2015 v Evropském domě, Praha 1
informace ke 14. ročníku soutěže Česká hlava
avízo Světového poháru ve vodním slalomu 2015 ve dnech 19.-21. června
2015
otevření kavárny „ U Rotlevů“ v Kamzíkově ulici dne 15.6.2015
avízo slavnostního udělení stříbrné medaile Dr. Jiřině Šiklové dne 17.6.2015
avízo jednání ve věci CDMS Krystal, objekt Petrská a Voršilská dne
13.7.2015
příprava programu na RKR dne 29.6.2015
příprava ocenění při příležitosti životního jubilea emeritního rektora UK prof.
JUDr. K. Malého na kolegiu rektora dne 26.10.2015
termíny zasedání KR v letním období: 13.7. a 10.8.2015
předložen rozpis termínů KR, RKR a VR UK na období: červenec 2015 - únor
2016
předložen přehled dovolených a služebních cest členů KR na letní období;
zástupy pana rektora
dne 22.6. 2015 zrušeno zasedání KR z důvodu zahraniční cesty pana rektora

22. Sdělení členů kolegia rektora
kancléř Jelínek
- zpráva o hlasování Správní rady UK per rollam
prorektorka Rovná
- zpráva ze zasedání CEFRES
- informace k HORIZON 2020
- informace z jednání na General Assembly Coimbra Group v Istanbulu, zvolen
nový předseda, rektor Istanbul University prof. Mahmut AK
- informace o společném pozvání německého prezidenta J. Gaucka - jednání s
Dr. Kubátovou
- zpráva ze zasedání Europeum v Helsinkách
- setkání s VIP ALUMNI, avízo termínu dne 16.11.2015
prorektor Škrha
- informace ke Stipendiu Václava Havla
- informace o krocích ke spolufinancování v souvislosti s pořádáním 5. asijské
konference v roce 2016
- informace k summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a
Číny dne 16.6.2015
- informace k přijetí prof. Halla z Uni of Victoria, Kanada
prorektor Gerloch
- zastoupení pana rektora na inauguraci rektora dne 22.10.2015 na Trnavské
Univerzitě v Trnavě
prorektor Hála
- informace k přehledu investičních akcí na UK
- informace k pasportizačním tabulkám

PhDr. Němcová Tejkalová
- EXPO Milano 2015 – informace ke slevám na vstupenky pro studenty UK
- zastoupení pana rektora dne 25.6.2015 na semináři „Kultura a umění
v médiích veřejné služby“
prorektorka Králíčková
- konference EAIE v Glasgow v termínu 14.-18.9.2015, účast zástupců UK
prorektor Kovář
- pietní shromáždění k uctění obětí komunistického režimu dne 26. června t.r.
na čestném pohřebišti politických vězňů II. Odboje v areálu hřbitova v PrazeĎáblicích,
- informace k přípravě časopisu Forum
prorektor Royt
- účast na pietním shromáždění k uctění památky obětí komunismu dne 27.
6.2015
- Cena J. Hlávky dne 22.6. 2015 v Lužanech, zastoupení pana rektora
prorektor Konvalinka
- doporučení připojení UK ke konsorciu InCites
- OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - jednání dne 11.6.2015
- informace k IpN Metodika
- avízo konaní „Kulatého stolu k hodnocení vědy na UK“ dne 15.6.2015
- materiál Základní principy pilotního projektu vnitřního hodnocení UK na
FSV a MFF
MUDr. Fontana
- informace ze zasedání Ediční komise AS UK - problematika prezentace UK
na veletrhu Gaudeamus
kvestorka Oliveriusová
- informace ve věci výběrového řízení ohledně rekonstrukce objektu Celetná 13
- dne 1.7.2015 otevření restaurace „U Supa“
- informace o prodloužení pronájmu - restaurace Bakalář v Celetné ul.

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná dne 29. června 2015 ve 13,30 hod.

