
Zápis ze 17. zasedání kolegia rektora dne 14. dubna 2014 
 
 
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, CSc. – prorektor UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.- člen kolegia rektora UK 
MUDr. Milan Prášil, Ph.D. – pověřen výkonem funkce kvestora UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Ing. Josef Kubíček – člen kolegia rektora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Návrhy na jmenování profesorem: 
 
 Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.     FaF 
 Doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.     FF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování 
profesorem. 

 
 Návrhy na jmenování docentem: 
 
 MUDr. David Kemlink, Ph.D.     1. LF 
 MUDr. Evžen Křepela, CSc.     1. LF 
 MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.     1. LF 
 MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.     2. LF 
 MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.     LF PL 
 MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.    LF PL 
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 RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.     PřF 
 RNDr. Pavel Souček, CSc.     PřF 
 RNDr. Jana Spilková, Ph.D.     PřF 
 RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.     MFF 
 

Závěr: Kolegium rektora návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo. 
 
 
4. Návrh na jmenování hostujícím profesorem 

(prorektor Gerloch) 
 
Professor Dr. Gaynor Sadlo, Ph.D.    1. LF 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostující 
profesorkou. Kolegium dále doporučilo upozornit děkany na možnost předkládat návrhy na 
jmenování hostujícím profesorem po projednání na fakultní vědecké radě. 

 
5. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace PřF UK a FHS UK 
  (prorektor Štech) 
 

1. PřF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu 
Klinická a toxikologická analýza se studijním oborem Klinická a toxikologická  analýza 
(Bc: P/3 + NMgr: P/2/RNDr.) 

2. PřF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Geografie 
o studijní obor Globální migrační a rozvojová studia (P/2/RNDr.) 

3. FHS UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní 
studia se studijním oborem Studia občanského sektoru (P/K/2/Čj/Aj) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti postoupit k dalšímu řízení. 

 
6. Návrh na změnu Opatření rektora č. 9/2014 
 (prorektor Gerloch) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje přijmout navrhované změny v Opatření rektora č. 9/2014, 
zapracovat vznesené připomínky a výsledný návrh předložit na příští kolegium rektora dne 28.4.2014. 

 
7. Návrh Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy 
  (prorektor Štech, kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora s připomínkou souhlasí s návrhem Změny Řádu pro hodnocení výuky 
studenty UK a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK k vnitrouniverzitnímu 
připomínkovému řízení a k projednání. 

 
8. Návrh Změny Grantového řádu Univerzity Karlovy 
    (kancléř Jelínek)  
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem Změny Grantového řádu UK a doporučuje po 
dopracování připomínek materiál předložit Akademickému senátu UK k vnitrouniverzitnímu 
připomínkovému řízení a k projednání.  
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9. Návrh kandidátů UK na členy vědecké rady GA ČR 
 (prorektor Konvalinka) 
 
 1.LF prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
 2.LF  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
 FF  doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 
 FHS  prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 
 FTVS prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 
 KTF  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c. 
 MFF  prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
 PedF  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 
 PF  prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
 PřF  doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
 CTS prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje navržené kandidáty nominovat na členy vědecké rady GA ČR. 
  
10. Organizační změna Centra pro otázky životního prostředí UK, přeměna na vysokoškolský 
  ústav 
  (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegim rektora souhlasí s návrhem změny Centra pro otázky životního prostředí UK z jiného 
pracoviště na vysokoškolský ústav a doporučuje návrh této organizační změny, související návrh 
Změny Organizačního řádu UK (příl. č. 2 Statutu UK) a návrh nového Organizačního řádu CoŽP 
předložit Akademickému senátu UK k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

  
11. Návrhy opatření rektora 
       (kancléř Jelínek) 

- Změna Opatření rektora č. 31/2009 (Pravidla pro přidělování startovacích bytů na UK) 
- Změna Opatření rektora č. 6/2010 (Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací) 
- Vlajková dekorace ve Velké aule 
- Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrhovanými opatřeními rektora a doporučuje jejich vydání, 
u opatření „Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově“ po předchozím projednání 
na rozšířeném kolegiu rektora. 

 
12. Změna koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlov ě (PRVOUK) 

Vývoj a studium léčiv (P40) 
      (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí 
na Univerzitě Karlově (PRVOUK) Vývoj a studium léčiv (P40) a doporučuje tento návrh předložit 
Vědecké radě Univerzity Karlovy. 

 
13. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK 

(MUDr. Prášil) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a doporučuje 
uvolnění částky na kofinancování nezpůsobilých investičních výdajů projektu BIOCEV ve výši 
30 769 tis. Kč, návrh bude předložen k projednání AS UK.  
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14. Dodatek č. 2 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 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“ 
(MUDr. Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 2 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 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“ a doporučuje předložit jej k projednání Správní radě a Akademickému senátu UK. 
Zodpovídá: MUDr. Prášil, ing. Kubíček. 

 
15. Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu UK za rok 2013 
       (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí vyhodnocení Institucionálního rozvojového 
plánu UK za rok 2013 a doporučuje jeho předložení Správní radě UK.  

 
16. Žádost o koupi nebo zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 2274/1 v k.ú. Stará 

Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
(MUDr. Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučuje rektorovi: 

 
- uložit dislokačně-investiční komisi posouzení přebytečnosti majetku UK – části pozemku parc. 

č. 2274/1 v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o výměře cca 690m2 
ve správě Kolejí a menz. Komise na základě znaleckého posudku a v souvislosti s posouzením 
situace na trhu cen nemovitostí v dané lokalitě navrhne minimální cenu prodeje části pozemku 
parc. č. 2274/1 v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o výměře cca 
690m2 panu Zdeňku Krejcarovi, 

- v případě, že dislokačně-investiční komise doporučí prodej části pozemku parc. č. 2274/1 
v k.ú.Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o výměře cca 690m2 panu 
Zdeňku Krejcarovi, vydat v souladu s čl. 49 statutu univerzity rozhodnutí o přebytečnosti 
majetku Univerzity Karlovy v Praze. 

 
17. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 170/1, v k.ú. Třebeš, obec Hradec 

Králové ve prospěch ČEZ ICT Services , a.s.  
(MUDr. Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, provozování 
a užívání podzemního komunikačního vedení v části pozemku parc. č. 170/1 v k.ú. Třebeš, obec 
Hradec Králové ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 
26470411, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu a 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. Kolegium ukládá předložit informaci Správní radě UK 
a Akademickému senátu UK.  

 
18. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 19.3. – 8.4. 2014 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 14.4. 2014 
(prorektor Škrha) 
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 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
 
19. Sdělení rektora 
 

- stížnost doc. Adama, připravit odpověď; zodpovídá: pror. Gerloch 
- informace k návštěvě a přednášce německého prezidenta Joachima Gaucka dne 6.5.2014 

v 10,30 hod, místo konání: Velká aula Karolina 
- informace ke stipendiu poskytovanému Saudskou Arábií  
- informace k rezignaci prof. Macka na členství v programovém výboru HORIZONT 2020: 

novým členem za ČR bude z UK nominována pror. Králíčková  
- informace z velvyslanectví Kuala Lumpur, jednání v souvislosti spolupráce s Malaysií; 

zodpovídá: pror. Škrha 
- příprava výstavy při příležitosti listopadu 2014 
- informace k uvedení Univerzity Karlovy v rejstříku transparentnosti EU; zodpovídá: pror. 

Rovná, kancléř Jelínek 
- informace k limitům počtu studentů stanoveným MŠMT pro rok 2015 
- informace z jednání s Česko-francouzskou obchodní komorou a o spolupráci s CEFRES 
- informace k projektům VaVpI, schváleno všech 11 projektů podaných za UK 
- informace ke stavu vyjednávání zapojení ČR v projektech pro KIC: pror. Králíčková je členka 

vyjednávací skupiny za ČR (skupina je čtyřčlenná - pror. Prof. Dvořák z MU, doc. Slabý 
z CEITEC, NCP pro Health doc. Kinkorová), vyjednávání jde dvěmi směry – ČR jakožto část 
Regionálního inovačního centra InnoLife - pod vedením Maďarska (na úrovni Chorvatska, 
Slovinska) nebo ČR jakožto Associate Region společně s Polskem, t.č. se vyjednává s konsorcii 
InnoLife a LifeKIC; zodpovídá: pror. Králíčková  - dotaz dr. Makajeva ve věci žaloby vysokých 
škol kvůli eurodotacím; zodpovídá: pror. Hála 

- Cena Ludwiga Wiechmanna; zodpovídá: pror. Royt 
- informace o jednání s Ing. Kratochvílem, předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví dne 

7. dubna 2014 
- informace o proběhlých jednáních s děkany/řediteli součástí v záležitosti správy majetku, 

dislokace a investičního rozvoje  
- avizo jednání s primátorem hl. m. Prahy dne 18.4. 2014 
- dne 6.5. 2014 od 10 hod konference „Společnost, právo, politika“ na FF UK, druhé části se 

zúčastní pror. Gerloch 
- akademické podnikání ve společensko-vědních a humanitních oborech, pror. Royt 
- informace k inauguraci kandidáta na děkana ETF doc. ThDr. Jiřího Mrázka dne 3.6. 2014, děkan 

Halama bude oceněn stříbrnou pamětní medailí UK 
- informace z účasti na otevření nové elektrárny ve Štětí dne 11.4. 2014 
- informace k jednání s Národním centrem pro podporu infrastruktury  
- informace z ČKR,  volba předsedy komory A, dne 24.4. 2014 jednání předsednictva ČKR, 

pracovní skupina ČKR bude ve věci novely vysokoškolského zákona jednat s MŠMT ve dnech 
2.-3.5.2014 

- informace ke zprovoznění e-mailové konference pr-l@cuni.cz, která je určena pro komunikaci 
kontaktních osob pro oblast Public relations na fakultách a součástech 

- informace k žádosti JE pana Petera Tibo, velvyslance Maďarska o uspořádání výstavy, vzhledem 
k tomu, že Křížová chodba Karolina je v termínu 5.-23.5. obsazena, výstava VISEGRAD se 
uskuteční v prostorách budovy PF UK 

- informace k ERC, nutné zlepšit povědomí a informovanost o možnosti žádat o tyto prestižní 
granty; zodpovídá: pror. Konvalinka, prof. Strakoš, termín: do 15.5.2014 

- informace k oslavám 700. výročí narození Karla IV. 
- informace k námětu Mgr. Jareše vyvěsit ukrajinskou vlajku 
- informace k úspěšné prezentaci týmu UK v rámci Evropské hokejové ligy, plánované setkání 



 6 

rektora Zimy se zástupci týmu a trenéry 
- informace k pověření MUDr. Milana Prášila, Ph.D. výkonem funkce kvestora UK, určení 

komise pro výběrové řízení na místo kvestora UK ve složení: 
   prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
   prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 
   prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
   PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
   prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
 
20. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektorka Rovná 

- informace k personálnímu zajištění projektu Alumni, nástup nové pracovnice 
k 1.5.2014 - PhDr. Julie Grúzová, pozice: referentka pro práci s absolventy 

- informace k přípravě akce Zahradní slavnosti Alumni  
 

prorektor Hála 
- informace ke smluvnímu výzkumu 
 

MUDr. Prášil 
- informace ze schůzky na MŠMT – téma: OP VaVpI 

 
Prof. Hampl 

- informace z jednání IAU 
 
prorektorka Králíčková 

- informace k vymáhání poplatků, celkový materiál bude předložen na KR dne 
12.5.2014 

 
prorektor Konvalinka  

- informace k neuznatelným nákladům při výstavbě BIOCEVu  
 

prorektor Royt 
- informace k přípravě oslav 700. výročí narození Karla IV. 
- příprava koncepce výstavy k 17. listopadu, návrh zpracovává Historická komise UK 
- jednání s Národní galerií 
- informace k Discovery systému 
 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 28. dubna 2014 
 


