
                                   Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 30. června 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 
 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. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. - člen kolegia rektora UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 

 Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluveni:  

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
 Ing. Miroslava Oliveriusová  - kvestorka 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) 
 
  Návrh na jmenování profesorem 
 
  Doc. RNDr. Roman Grill, CSc.   MFF 
  Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.   MFF 
  Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. FSV 
 

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

 
  Návrhy na jmenování docentem 
 
  MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.   1.LF 
  MUDr. Petr Hájek, Ph.D.    2.LF 
  MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D.  2.LF 
  MUDr. Radim Lipina, Ph.D.   LF HK 
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  RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.   LF HK 
  MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.   LF PL 
  RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   MFF 
  PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.    FSV 
  JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.   KTF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem.  
 
4. Návrh na jmenování hostujícím profesorem 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. Manuel Miró,  M.Sc., Ph.D.   FaF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím 
profesorem. 

 
5. Návrh na  udělení státního vyznamenání in memoriam prof. MUDr. Karlovi Raškovi, DrSc. 
  (prorektor Gerloch) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zasláním návrhu na udělení státního vyznamenání in memoriam 
profesoru MUDr. Karlovi Raškovi, DrSc. prezidentu republiky. 

  
6. Univerzitní výzkumná centra (UNCE) – návrhy na zlepšení způsobu budoucího hodnocení 
činnosti univerzitních výzkumných center 

      (prorektor Konvalinka) 
 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo předložený materiál a souhlasí s novým způsobem hodnocení 
činnosti univerzitních výzkumných center a doporučuje informovat fakulty.  

 
7. Informace o dalším postupu v rámci plánovaných projektů OP VaVpI 3.4. 
 (prorektor Hála) 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a souhlasí s navrhovaným postupem. 
 
8. Přehled cizojazyčných studijních programů a oborů na fakultách Univerzity Karlovy  
 (prorektorka Králíčková) 

Závěr: Kolegium rektora  bere předloženou informaci na vědomí, doporučuje materiál prodiskutovat 
s fakultami a po dopracování předložit  na zasedání kolegia rektora v termínu září 2014. 
 

9. Vymáhání poplatků spojených se studiem (zpráva o stavu vymáhání a možnosti urychlení 
procesu vymáhání) 

 (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že je nutné realizovat takové 
personální posílení, které zabezpečí zásadní urychlení procesu vymáhání poplatků. 

 
10. Návrh na vzor papíru pro výrobu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

zaměřeného na výkon povolání 
 (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh na vzor papíru.  
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11. Návrh Změny Přílohy č. 8 Statutu UK (Pravidla hospodaření UK)  

Návrh Metodického materiálu k dalšímu použití sociálního fondu 
       (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá předložit návrh 
Změny Přílohy č. 8 Statutu UK a související materiály Akademickému senátu UK 
k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

 
12. Strategie knihovnictví na univerzitě 

(prorektor Royt) 
 
Závěr: Kolegium rektora vzalo po diskusi na vědomí předložený materiál a schvaluje další práce na 
vytvoření strategie knihovnictví na univerzitě v navržených oblastech. 
 

13. Úprava grafiky a struktury webových portálů UK a fakult 
(prorektor Kovář) 
 
Závěr: Kolegium rektora vzalo po diskusi materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje realizovat 
úpravu grafiky a reorganizaci struktury webu UK dle doporučení uvedených v materiálu a pověřuje 
prorektora pro vnější vztahy Prof. Martina Kováře koordinací úprav a schvalováním případných 
změn. 
 

14. Zavedení a používání průkazů členů Klubu Alumni Univerzity Karlovy v Praze - návrh 
opatření rektora 
(PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje po zapracování úpravy z diskuse předložený návrh opatření 
rektora a dále ukládá sjednocení všech dosavadních opatření rektora k průkazům do nového 
opatření, termín: srpen 2014, zodpovídá kancléř Jelínek. 
 

15. Rada absolventů 
        (prorektorka Rovná) 
 
         Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – předseda Klubu Alumni UK 
         Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.   – zastupující dnes již zaniklý Spolek absolventů a přátel UK 
         PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.   – absolventský spolek IES Alumni na FSV 
         Prof. Libor Grubhoffer    – absolvent PřF, rektor JČU 
         Prof. MUDr. Eva Havrdová, DrSc.   – absolventka LF 
         Prof. Zdeněk Helus   – absolvent psychologie, bývalý děkan a proděkan PedF 
         Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.   – absolventka PřF, bývalá předsedkyně AV ČR 
         Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD.   – absolvent MFF 
         Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.   – absolvent LF, onkolog, bývalý prorektor pro vědu 
         Prof. Julius Lukeš   – absolvent PřF, ředitel Parazitologického ústavu AV ČR 
         Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.   – absolvent LF 
         Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c.   – absolvent PřF, předseda Učené společnosti ČR 
         Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.   – absolvent LF 
         Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.   – absolvent PF, působí na Cardiff Law School 
         JUDr. Pavel Rychetský   – absolvent PF, předseda Ústavního soudu ČR 

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr. h. c. – profesor teologie 
 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje navržené kandidáty s tím, že další návrhy je možné do  7.7. 2014 
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zasílat k rukám pror. Rovné, kolegium rektora dále doporučuje vypracovat jmenovací dekrety pro 
členy rady. 

 
16. Koncepce stánku UK na konferenci EAIE 2014 
         (prorektor Škrha) 
 
         Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 
 
17. Koordinace akcí k oslavě 700. výročí narození císaře Karla IV. - 2. průběžná zpráva 
        (prorektor Royt, prorektor Kovář) 
 
        Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 
 
18. Návrh opatření rektora o vyjmutí nemovitého majetku ve vlastnictví UK ze správy Právnické 

fakulty na Univerzit ě Karlov ě v Praze 
        ( kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora o vyjmutí nemovitého 
majetku ze správy Právnické fakulty a doporučuje toto opatření po dopracování dle vznesené 
připomínky předložit k vyjádření  AS UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku 
Univerzity Karlovy v Praze. 

 
19. Návrh opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Lékařské 

fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fak ulty t ělesné výchovy a sportu 
        (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí 
do  správy Lékařské  fakulty  v Hradci Králové,  Filozofické  fakulty a  Fakulty tělesné  výchovy a 
sportu  a  doporučuje tato opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 
odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.  

 
20. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 29.5. – 23.6. 2014 
        (prorektor Škrha) 
 
        Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
21. Sdělení rektora 
 

- informace o zveřejněných výsledcích  programu Gama TA ČR 
- problematika zveřejňování výstupů z jednání Etické komise UK - zodpovídá: pror. Gerloch, 

kancléř Jelínek 
- nominace nového člena Etické komise UK za zesnulého doc. Hacha, kolegium rektora 

doporučuje jmenovat prof. Jiřího Mazánka 
- rekonstrukce bufetu v prostorách RUK (červenec až srpen 2014) a menzy v Kamzíkově  ulici 
- informace k uvažovanému předání zlaté pamětní medaile UK  prof. Taylorovi začátkem 

prosince, kolegium rektora vyjádřilo s návrhem udělení medaile souhlas 
- zájem kanadských vysokých škol o spolupráci, v rámci EAIE, zodpovídá: pror. Rovná 
- informace k projektu Study in Prague, zodpovídá: pror. Králíčková 
- návrhy na udělení Medaile J. Hlávky byly odeslány 
- Správní rady BIOCEV - kolegium rektora  doporučuje jmenovat novým členem pror. 

Konvalinku 
- informace o stížnosti obyvatel v blízkosti kolejí Větrník na hluk z tamější kavárny, zodpovídá: 
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PhDr. Němcová Tejkalová 
- informace k výzkumným infrastrukturám (Národní korpus, Biocev, Albertov apod) budou 

předloženy na zasedání KR  dne 4.8.2014 
- informace z jednání s paní děkankou FF ve věci Soudobých evropských dějin dne 30.6. 2014 
- infomace k současnému stavu  Magna Charta Observatory 
- akceptace připomínek UK k výstupům projektu U-Multirank, seminář se koná  7.7. 2014 

v Císařském sále Karolina 
- problematika rekonstrukce knihkupectví Karolinum 
- informace o návrhu memoranda o spolupráci ze strany Českého olympijského výboru 
- návrh změny vyhlášky o poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, 

jednání s předsedou AV ČR – zodpovídá pror. Konvalinka 
- návrh dislokačního řešení Voršilská, Petrská, Krystal, materiál bude předložen na KR 4.8. 

2014  
- spolupráce s Vysokoškolským uměleckým souborem, připravovaná nahrávka písně Karla IV., 

zodpovídá: pror. Royt 
- otázka pobočky FaF na Krétě 
- činnost Nadace Heleny Řehákové 
- ochranná známka pro znak a logo UK, včetně zemí mimo EU, zodpovídá: kancléř Jelínek 
- informace k plánovanému setkání s řediteli ČT a ČRo 
- informace k Iberoamerické ceně, předání v lednu 2015 pod patronací ambasády Kubánské 

republiky 
- plánované termíny KR:  4.8. v 10,00 hod, 1.9. ve 13,00 hod a 8.9. 2014 ve 13,00 hod 

 
 

22.  Sdělení členů kolegia rektora 
 

 pror. Rovná 
- informace k Evropskému centru UK  

 
       kancléř Jelínek 

- informace o registraci schválených vnitřních předpisů UK ze strany MŠMT 
 
       pror. Royt 

- informace k pamětní medaili, kterou UK obdržela od Univerzity Komenského v Bratislavě 
- informace k trestnímu oznámení p. Cihelkové 

 
       pror. Hála 

- informace k získání stavebního povolení na rekonstrukci objektu bývalé menzy 17. listopadu 
- situace ohledně objektů Milada a Miluška 
- informace o výsledcích zjišťování smluvního výzkumu na fakultách 

 
        pror. Králíčková 

-  informace z vyjednávání zapojení ČR v projektech KIC 
 
        pror. Kovář 

- příprava akce: 90. narozeniny prof. Radima Palouše, dne 6.11.2014, akci zrealizovat 
v průběhu listopadových  oslav 

 
       pror. Konvalinka 

- informace k Mezinárodní radě UK a k seznamu oslovených 
- informace k celostátnímu panelovému hodnocení výsledků VaV a k uplatnění excelentních 

výsledků 
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        prof. Škrha 

- informace k Letní škole FSV – New Orleans, zahájení dne 10.7. v 19,00 hod na Novoměstské 
radnici se zúčastní za UK  PhDr. Němcová Tejkalová 

- informace ke Stipendiu Václava Havla, fakulty UK se rozhodly přijmout celkem 16 
ukrajinských studentů 

- zájem McGill University, Montreal, Kanada, o spolupráci a o vytvoření partnerského centra 
pro lékařskou stimulaci v Praze 

 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil:   prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 4. srpna  2014 v 10.00 hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


