
                                   Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 8. 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 

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 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluveni: 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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. Prezentace akcí Úseku sociálních služeb pro studenty a zaměstnance UK 
  (členka kolegia rektora PhDr. Němcová Tejkalová) 
 

Závěr: Kolegium  rektora vzalo informace na vědomí. 
 
4. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze a rekapitulace hospodaření jejích součástí 

k 30.6. 2014 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium  rektora bere  na  vědomí  informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze 
a  o  rekapitulaci hospodaření  jejích součástí  k  30.6. 2014. Kolegium rektora ukládá předkládat tyto 
informace čtvrtletně. Kolegium rektora ukládá analyzovat současné podmínky užívaných bankovních 
služeb a  navrhnout  možnosti řešení tak, aby univerzita  získala  výhodnější podmínky a  zároveň 
diverzifikovala  rizika.  Kolegium  rektora  ukládá prověřit  a navrhnout možnosti úložek volných 
finančních prostředků na bankovní produkty s vyšším zhodnocením, termín 31.12.2014. 
Kolegium dále ukládá pravidelně vyhodnocovat hospodaření Kolejí a menz, Správy budov a ÚJOP. 
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5. Organizační řád rektorátu UK 
  (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh bere se souhlasem na vědomí a doporučuje, aby po 
zapracování připomínek, které mohou členové kolegia rektora zasílat do 9.9. 18h, byl nový 
Organizační řád rektorátu vydán s účinností od 15.9. 2014.  

  
6. Fyzická přístupnost areálu UK (průběžná zpráva) 
      (členka kolegia rektora PhDr. Němcová Tejkalová)  
 

Závěr: Kolegium rektora bere po diskuzi na vědomí předložený materiál s tím, že považuje otázku 
zpřístupnění areálu UK za zásadní. 

 
7. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu pro 

jazykovou a odbornou přípravu 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium  rektora  projednalo  návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí 
do správy Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření 
Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy 
v Praze. 
   

8. Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 
1524/1 a 1548, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 

 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno osobní služebnosti spočívající v 
umístění součásti distribuční soustavy k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 1524/1 a 1548 v k.ú. 
Nové Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem jejího provozování a 
udržování ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem v Praze 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 
27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 694 723,-Kč bez DPH, 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. 

 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 764/112, 764/228 

a 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby 
energetického zařízení v části pozemků parc. č. 764/112, 764/228 a 764/229 v k.ú. Jinonice a v právu 
přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních 
úprav energetického zařízení ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem v Praze 5, Svornosti 
3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, za jednorázovou úhradu ve výši 76 361,-Kč bez DPH, a 
doporučuje 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. 

 
10. Souhlasné prohlášení o vzniku práva k nemovitostem – pozemkům parc. č. 133/81 a parc. č. st. 

1395 k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně 
  (kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: Kolegium rektora  projednalo návrh na uzavření Souhlasného prohlášení o vzniku práva 
k nemovitostem – k pozemkům parc. č. 133/81 a parc. č. st. 1395, k.ú. Mariánské Lázně, obec 
Mariánské Lázně, oddělené geometrickým plánem č. 1810-45/2013 ze dne 30. dubna 2013 
zpracovaným Ing. Jiřím Pišlem, a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, 
katastrální pracoviště Cheb pod č. 475/2013 a doporučuje předložit ho k vyjádření Akademickému 
senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 
písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření souhlasného 
prohlášení. 

 
11. Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.  č. 302/5 a 302/6 

v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Dopravního podniku, hl. m. Prahy, a.s. 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby 
tramvajové trati – dráhových kabelů, v části pozemku parc. č. 302/5 a parc. č. 302/6 v k.ú. 
Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného 
provozu, údržby, oprav a stavebních úprav tramvajové trati ve prospěch Dopravního podniku, hl. m. 
Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9, IČO 00005886, a doporučuje návrh 
předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK (pod doplnění a ověření 
informace, že UK nebude finančně tratit/že UK nepostihne finanční ztráta) k vydání písemného 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 
12. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. 
č. 764/228 a parc č. 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch Společenství vlastníků 
jednotek domu V zářezu 902, Praha 5 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v umístění,  provozování a užívání inženýrské sítě v části pozemků parc. č.  764/228 a 
764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu V zářezu 
902, Praha 5, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5, IČO 01492900, za jednorázovou úhradu ve 
výši 20 743,-Kč, a doporučuje návrh předložit k vyjádření AS 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. Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemku parc. č. 935, jehož 
součástí je budova č.p. 144, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s. 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti 
distribuční soustavy v budově č.p. 144, jež je součástí pozemku parc. č. 935 v k.ú. Nové Město a 
v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem jejího provozování a udržování ve  prospěch 
PREdistribuce, a.s., se sídlem v Praze 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516,  za 
jednorázovou úhradu ve výši 893 324,-Kč bez DPH, a doporučuje 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.  
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14. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 26.7. – 3.9. 2014 
Informace o přijetích plánovaných v termínu od 8.9. 2014 
(prorektor Škrha) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 
15.   Sdělení rektora 
 

- informace z jednání ČKR dne 4.9. 2014 v Přerově 
- informace ke vznikající unii spolků UK 
- problematika konsolidační vyhlášky, jednání kvestorů VŠ proběhne dne 8.9. 2014 
- informace o vyhlášení Ceny Wernera von Siemense pro rok 2014 
- informace ke zveřejňování  výstupů z  Etické komise UK 
- konference Katcholisch–Theologische Fakultat v Erfurtu dne 13.11. 2014 – udělení čestného 

doktorátu prof. Halíkovi 
- pozvánka na sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Brno 29.9. 2014, účast UK bude omluvena  
- avizo tiskové konference Scientia Pragensis, ČVUT dne 9.9. 2014, účast: pror. Royt 
- problematika vymáhání poplatků za studium 
- příprava podkladů na FINEP 
- 10. Pražská bezpečnostní konference (FSV), účast: pror. Gerloch 
- ČKR vytváří komise zaměřené na vzdělávání, vědu, zahraničí, legislativu, hospodaření, 

evropské fondy – nabídka účasti členů kolegia rektora 
- informace o vysílání univerzitního cyklu dokumentů O vědě a vědcích na ČT 2 

            -    pozvánka na 18.10. 2014 do Frankfurtu, 100. výročí založení Goetheho univerzity 
 -    Mezinárodní Cena Karla IV., zodpovídá: pror. Kovář 

- vnitřní struktura odboru pro studium a záležitosti studentů – nutná revize; zodpovídají 
pror. Králíčková, Royt a Štech 

 
16.   Sdělení členů kolegia rektora 
 
pror. Rovná 

- informace k přípravě smlouvy ohledně CEFRESu 
- informace k aktivitám Evropského centra v souvislosti s evropskými projekty 

 

pror. Škrha 
- aktuální informace k finančnímu zabezpečení studentů vyjíždějících v rámci programu 

Erasmus 
 

pror. Hála 
- Pražská výzva OP VaVpI, informace o školení dne 12.9. 2014 na MŠMT 

 

PhDr. Němcová Tejkalová 
- informace o jednání ve věci autobusové zastávky Pelc-Tyrolka 
- problematika zaměstnaneckých stáží 

 

pror. Králíčková 
- informace o 2. zasedání Rady celoživotního vzdělávání dne 16.9. 2014 

 

 pror. Royt 
- informace k muzeu UK  
- informace k iniciativě FSV ve věci vytvoření fakultního žezla 

 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 


