
Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 1. září 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, 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 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř 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. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.  1.LF 
  Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.  1.LF 
  Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.   2.LF 
  Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.  FaF 
  Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.   FF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem 
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.   1.LF 
MVDr. Oto Melter, Ph.D.    1.LF 
MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.   1.LF 
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.   2.LF 
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.   FaF 
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.   PF 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Návrh žádosti o prodloužení akreditace  FHS UK 
 (prorektor Štech) 
 

FHS UK –  prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociální politika 
a sociální práce se studijním oborem Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 
a udělení akreditace SP/SO s výukou v anglickém jazyce (P/K/2/Čj/Aj) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost postoupit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou. 

 
5. Návrh žádosti o udělení akreditace a podnět ke zrušení omezení akreditace FHS UK a KTF UK 
  (prorektor Royt) 
 

1. KTF UK – podnět ke zrušení omezení akreditace doktorského studijního programu Obecná 
teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění (P/K/3) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost postoupit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou. 

 
2. FHS UK – udělení  akreditace  doktorskému  studijnímu  programu  Historické  vědy se  

studijním oborem Soudobé evropské dějiny (P/K/3/Čj/Aj/Nj) 
 

Závěr: Kolegium rektora po doporučuje žádost postoupit k posouzení Vědecké radě UK.   
  
6. Návrh Změny Statutu UK 
      (kancléř Jelínek) 
 

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

 
7. Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy 2016 – 2020 – Rámec přípravy 
 (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium  rektora  projednalo  návrh  Rámce  přípravy  Dlouhodobého záměru  Univerzit 
Karlovy pro období 2016 – 2020 a s připomínkami jej schvaluje. Kolegium rektora ukládá kancléři 
UK  zajistit  neprodlené zapracování připomínek,  informování  orgánů  a  fakult  UK a zabezpečit 
zahájení prací  dle  schváleného  Rámce přípravy.  
Členové kolegia rektora zašlou do 12. 9. 2014 panu rektorovi teze priorit UK, které budou projednány 
na zasedání kolegia rektora 15. 9. 2014. 

 
8. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2015 
 (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora  vzalo na vědomí informaci o předložených projektových záměrech CRP pro  
rok 2015 a po zapracování změn vzešlých z diskuse souhlasí s dopracováním a předložením  
doporučených  projektů za Univerzitu Karlovu ve stanovených termínech. 

 
9. Změna Institucionálního plánu UK pro rok 2014 
 (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora  souhlasí s navrhovanou změnou IP UK 2014 a ukládá prorektorovi pro 
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rozvoj,  aby  zajistil  přípravu  žádosti  o  odsouhlasení  změny Institucionálního plánu na MŠMT 
a její postoupení k vyjádření Správní radě Univerzity Karlovy. 

 
10. Hodnocení projektů GA UK v roce 2014 
  (prof. Volf – člen kolegia rektora) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí s tím, že materiál, spolu s podrobnější informací 
o nesplněných projektech, bude poskytnut rozšířenému kolegiu rektora dne 1.10. 2014.  

 
11. Návrh  změn  v  Pravidlech pro  poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum 
(kancléř Jelínek) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že bude projednán na ČKR dne 
4.9. 2014 a  poté zaslán MŠMT. 

  
12. Prezentace akcí studijní nabídky 2015/2016 

(prorektor Kovář,  PhDr. Němcová Tejkalová – členka kolegia rektora)  
 

Závěr: Kolegium rektora  bere informaci na vědomí.  
 

13. Návrhy na udělení pamětních medailí UK 
(prorektor Gerloch)  

 
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.        
zlatá medaile za jeho dlouhodobý pedagogický a vědecký přínos k rozvoji oboru finannční právo 
a finanční věda          PF UK 
 
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.     
zlatá medaile za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru vnitřní lékařství 1.LF UK 
 
Prof. MUDr. Jaroslav Stark              
stříbrná medaile za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru kardiochirurgie 2.LF UK 
 
Závěr:  Kolegium  rektora  schvaluje  udělení pamětních  medailí  uvedeným kandidátům a dále 
schvaluje – na návrh pana rektora – udělení stříbrné medaile Prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc. 
k významnému životnímu jubileu.  
 

14. Veřejná zakázka „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové - 
interiér“ 
(prorektor Hála)  

 
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí návrhy kupních smluv k veřejným zakázkám „Výukové 
a výzkumné  centrum  Univerzity  Karlovy v  Hradci Králové  –  interiér, část 1. Interiér“  
a „Výukové  a  výzkumné centrum  Univerzity  Karlovy v Hradci Králové  –  interiér, část 
2. Laboratorní nábytek“ a doporučuje předložit je k vyjádření Akademickému senátu UK a poté 
Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle §15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění k uzavření smluv s tím, že kupní smlouvu lze uzavřít až po 
zamítnutí podaných námitek ze strany UOHS. Kolegium rektora dále ukládá provedení analýzy 
stavu projektu a dalších kroků směřujících k jeho rychlé finalizaci. 
 

15. Výběrová řízení v rámci plánovaných projektů OP VaVpI  3.4., podléhajícím schválení dle § 15 
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zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
(prorektor Hála)  

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předložením dokumentace k výběrovým řízením podléhajícím 
schválení dle §15 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci projektů OP VaVpI  3.4. 
Akademickému senátu UK a Správní radě UK k projednání a připomínkám. 

          
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/52, 725/54, 

725/180, 725/191 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch RWE GasNet, 
s.r.o. 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění, zřízení 
a provozování plynárenského zařízení v části pozemků parc. č. 725/52, 725/54, 725/180, 725/191 
v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí 
nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567, a doporučuje předložit jej 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. 

 
 
17.   Sdělení rektora 
 

- informace k čerpání rozpočtu bude předložena na KR dne 8.9.2014 
- omluva rektora na EUA Funding Forum, University of Bergamo, 9. – 10. října 2014 
- informace k pracovní verzi textu o zaměstnaneckých dílech a otevřeném přístupu (Open 

Access) 
- kauza údajného oficiálního zástupce Univerzity Karlovy v Turecku, příprava anglické i české 

verze reakce, příprava dopisu velvyslanci v Turecku, zodpovídá:  Dr. Tejkalová, pror. Kovář 
- informace k rozpisu konání KR a RKR 
- informace k mimořádnému auditu financování studentských spolků 
- informace k  pronájmu objektu v Příbrami pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR a 

Archeologického ústavu FF UK, zodpovídá:  Ing. Oliveriusová 
- informace k 60. výročí založení CERNu a k udělení pamětní medaile řediteli CERNu dne 

8.9.2014 
- problematika česko-izraelské spolupráce a nabídka k jejímu rozšíření, proběhlo jednání 

s izraelským velvyslancem 27.8.  
- informace k výstavě Jiří z Poděbrad dne 25.9. 2014 
- konference ve dnech 9. a 10. října 2014 v NTK, účast: pror. Royt 
- valná hromada BIOCEV, 5.9. 2014, účast: pror. Konvalinka 
- příprava expozice UK na EAIE Praha, 16.-19.9. 2014 v Kongresovém centru, otázka účasti 

bude řešena na KR dne 8.9. 2014 
- jednání se zástupci Technopolisu dne 10.9. 
- na VR UK dne 25.9. 2014 zastoupí pana rektora pror. Gerloch 
- informace ohledně přípravy prodeje nepotřebných objektů KaM 
- informace k přípravě HORIZONT 2020, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- informace k Radě pro komercionalizaci, do 8.9. předložit nominace na její rozšíření 
- slavnostní shromáždění FTVS dne 24.9. 2014 u příležitosti  60. výročí, účast: pror. Royt 
- debata o nové strategii AV ČR dne 18.9. 2014, účast: pror. Konvalinka 
- dne 8.9. 2014  proběhne jednání ohledně využití objektu Voršilské ul., účast: rektor Zima, 

děkanka Friedová, Ing. Oliveriusová  
- konference European Forum of Anti-plagiarism (EFA 2014), účast: MUDr. Fontana 
- dne 8.12. 2014 „Den Templetonovy nadace“ ve Velké aule Karolina, kontaktní osoba: prof. 
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Halík, zodpovídá: pror. Kovář, Mgr. Hájek 
- nominace do Výboru pro evropský výzkumný prostor-VERA: pror. Hála 
- informace k Akademickým hrám v Liberci, zodpovídá: pror. Kovář 

 
18.   Sdělení členů kolegia rektora 

 
Pror. Rovná 

- informace k přípravě smlouvy ohledně CEFRESu  
 
kancléř Jelínek 

- informace k novele zákona o vysokých školách  
 

pror. Gerloch 
- informace k programu zasedání VR UK dne 25.9. 2014 

 
kvestorka Oliveriusová 

- informace k vedení bankovních účtů UK  
 
PhDr. Němcová Tejkalová 

- informace o jednání s Magistrátem hl.m.Prahy o zrušení autobusové zastávky Pelc-Tyrolka 
 
pror. Králíčková 

- informace k žádostem ze strany fakult ohledně možnosti rozesílání pozvánek k přijímacímu 
řízení v elektronické verzi 

 
pror. Konvalinka 
 -    informace k  programu UNCE, diskuze proběhne na KR dne 15.9. 
 
pror. Royt 

- informace ze setkání knihovníků dne 28.8. 2014 v Poděbradech, příprava nové koncepce        
- informace k projektu NAKI 
- informace ke zvažovanému rozšíření termínů přijímacího řízení do doktorského studia na 

dvakrát ročně 
 
pror. Konvalinka 
 -    informace k  programu UNCE, diskuze proběhne na KR dne 15.9. 
 
pror. Kovář 

- informace k Mezinárodnímu dni archeologie dne 18.10. 
- informace k otevření Farmaceutického muzea v Kuksu a zvažovanému daru Dr. Otomara 

Verise pro toto muzeum 
 

 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 8. září  2014 ve 13.00 hod 


