
Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 7. ledna 2013 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., MBA – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 
 Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

    
1. Akce v historické budově 

 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2. Návrh žádosti o prodloužení, rozšíření a udělení akreditace studijních programů 
 (prorektor Jakubec) 

 
1) FF UK – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Informační Studia 

a knihovnictví se studijním oborem Informační věda (P/K/3) 
2) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní obor 

Pedagogika (P/K/4/CJ/AJ) 
3) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní obor 

Speciální pedagogika (P/K/4/CJ/AJ) 
4) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní obor 

Hudební teorie a pedagogika (P/K/4/CJ/AJ) 
5) PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Filozofie se studijním 

oborem Filozofie (P/K/4/CJ/AJ/NJ) a rozšíření akreditace na Filozofický ústav AV ČR 
6) PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Psychologie se studijním 

oborem (P/K/4/ČJ/AJ) 
7) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice 

o studijní obor Výtvarná výchova (P/K/4/ČJ/AJ) 
8) PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Pedagogika se studijním 

oborem České a československé dějiny (P/K/4/ČJ/AJ)  
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy 1) a 9) k postoupení na MŠMT, návrhy 2) až 8) 
k předložení VR UK. 

   
3. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2012/2013 

(upravená)  
(prorektor Prudký) 

 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí.  
 
4. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2013 
 (kvestor Kubíček, kancléř Jelínek) 
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Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh s připomínkami na vědomí a doporučuje jej předložit 
na jednání porady děkanů a ke schválení AS UK.  

 
5. Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlov ě v Praze v akademickém roce 2011/2012 
 (prorektor Jakubec) 
  
 Závěr: Kolegium rektora bere s přípomínkami předložený materiál na vědomí.  
  
6. Etický kodex Univerzity Karlovy v Praze 

(prorektor Jakubec) 
 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje zapracování připomínek a materiál znovu předložit.  
   
7. Návrh na priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2013 

(prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a po úpravě doporučuje k vydání formou 
Opatření rektora.  

 
8. Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2011/2012 (19. 

ročník soutěže)  
 (prorektor Prudký)  
 
 Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů: 

Mgr. et Bc. Martin Dekarli, Ph.D. – Myslet církev a svobodu. Prolegomena K Husově eklesiologii 
a morální telogii (HTF) 

 
 Kategorie přírodovědná:  
 RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D. – Phosphinoferrocene Conjugates of Selective Amino Acids (PřF)  
 
 Kategorie lékařská 

Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. – Role of oncogenic microRNAs miR-17-92 and miR-155 in regulation of 
hematopoietic differentiation and leukemogenesis (1.LF)  

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh komise se souhlasem na vědomí, souhlasí s udělením  
Bolzanovy ceny navrženým kandidátům a doporučuje pro příští kolo novelizaci statutu ceny 
v souvislosti s časovým určením předávání Bolzanovy ceny.  

 
9. Optimalizace postupu projektových prací před registrací investičního záměru akce „UK – FHS 

– Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“  
 (prorektor Tichý) 
  

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a souhlasí s použitím 
vlastních finančních prostředků na úhradu projektových prací (uvedených výkonových fází při 
zpracování a projednání projektové dokumentace).  

 
10. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy 

Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty 
 (kvestor Kubíček) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do 
správy Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty a doporučuje tato opatření předložit 



 3 

k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity 
Karlovy v Praze. 

  
11. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Fakulty 

tělesné výchovy a sportu 
 (kvestor Kubíček) 
 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy věcného záměru opatření rektora  o svěření nemovitostí 

do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření 
Akademickému senátu UK ve smyslu čl 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy 
v Praze. 

 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 302/6, v k.ú. 

Veleslavín, obec Praha 
 (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro účely rekonstrukce tramvajové trati s názvem „RTT Evropská“ v části pozemku parc.č. 302/6 a 
v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem 
Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, IČ 00005886, a doporučuje tento návrh předložit 
k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle 
§ 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách, v platném znění k uzavření 
smlouvy. 

 
13. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, v objektu svěřeném do správy Ústavu 

jazykové a odborné přípravy, v podzámčí zámku Poděbrady nájemci Miloši Novákovi 
 (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v podzámčí zámku Poděbrady nájemci Miloši Novákovi, Zbožská 215, 290 01 Poděbrady – Velké 
Zboží, IČ 65740190 a doporučuje jej předložit k projednání Akademickému senátu UK. 

 
14. Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor, v objektu svěřeném do správy 

Kolejím a menzám, v koleji Otava v Praze 4, se stávajícím nájemcem – společností Garpo 
catering spol. s r.o.  

 (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu kolejí Otava v Praze 4, se stávajícím nájemcem - společností Garpo catering spol. s r.o., se 
sídlem Přemyslovská 23/2011, 130 00 Praha 3, a doporučuje předložit jej k projednání 
Akademickému senátu UK. 

 
15. Sdělení rektora 
  
 - postup při plnění Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2014 
 
16. Sdělení členů kolegia rektora 
  
 Prorektor Jakubec 
 - projednání účasti na předání dr.h.c. dne 30.1. v 16 hodin 
 - projednání účasti na předání docentských dekretů dne 5.2. ve 13 hodin 
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 Prorektor Volf 
 - informace o aktuálním stavu programů PRVOUK 
 
 
 
   
 Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 21.1.2013 ve 13 hodin. 
 
 


