
Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 23. března 2015 
 
 
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 
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

 Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 
 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Omluveni:  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK 
                 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FHS a rozšíření akreditace FF UK 
      (prorektor Štech, v zastoupení pror. Royt) 
 

FF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy 
o studijní obor Archivnictví a pomocné vědy historické ve dvouoborovém studiu (P/2) 

 
FHS UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mediální 
a Komunikační studia, studijní obor Elektronická kultura a sémiotika (P/2) 

 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrhy k dalšímu řízení.   
 
4. Návrh Změny Volebního a jednacího řádu AS UK 
 (PhDr. Nigrin) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí a ukládá předložit návrh 
Změny Volebního a jednacího řádu AS UK se zapracovanými připomínkami Akademickému senátu  
UK k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

       
5. Rozpis prostředků GA UK v roce 2015 

(prof. Volf) 
 

 Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. 
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6. Návrh výběru světových univerzit pro strategická partnerství UK 
      (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a ukládá předložit aktualizovanou verzi materiálu v květnu 2015 
na základě jednání s fakultami. 

 
7. Schválení kupní smlouvy – Hmotnostní spektrometr HR ICP MS – II. Veřejná zakázka  
      v rámci OP VaVpI – výzva č. 3.4.  
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup 
hmotnostního spektrometru, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OP VaVpI –
Hmotnostní spektrometr – HR ICP MS – II“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím 
a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. jako prodávajícím za úhradu kupní ceny ve výši 18.789 330,-
Kč bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 
UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 

 
8.  Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Lékařské      
     fakulty v Plzni 
     (kvestorka Oliveriusová) 
 
     Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské 
     fakulty v Plzni a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu 
     čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy. 
 
9.  Návrh komise pro udělení Ceny M. Petruska za prezentaci UK 
     (prorektor Kovář) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 
2014 paní Mgr. Alexandře Hroncové, vedoucí Oddělení vnějších vztahů PřF UK za vytvoření a rozvoj 
komunikačního konceptu Přírodovědci. 

 
10. Návrh na udělení pamětních medailí UK 
 (prorektor Gerloch) 
 
 RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA    stříbrná medaile UK 
 Prof. ThDr. Zdeněk Kučera     zlatá medaile UK 
 Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.    stříbrná medaile UK 
 
 Závěr: Kolegium rektora schvaluje udělení pamětních medailí UK. 
 
11. Sdělení rektora 

- informace o možnosti čerpání OP VaVpI, informovat fakulty 
- den vědy 25. 3. 2015 na FF UK, účast: pror. Kovář, pror. Royt 
- informace o jednání v Ženevě dne 20. 3. 2015, projekt „UniversCities“, 
- oslavy založení UK dne 7.4. 2015 
- termín Zahradní slavnosti UK - 2.6. 2015  
- promítání předpremiéry filmu o J. Husovi, čtvrtek 28.5. 2015, 18 hod, Velká aula  
- tisková konference rektora dne 7.4. 2015 ve 12 hodin 
- problematika darů UK 
- příprava oslav výročí 100. založení ČSR, říjen 2018 
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- problematika provozních nákladů BIOCEV 
- informace k věcnému záměru zákona o VaVaI 
- informace k nutnosti zveřejňovat dokumenty z jednání KR, zodpovídá: rektor Zima, p. Jelínková 
- informace k jednání s náměstkem ministra vnitra pro státní službu dr. Josefem Postráneckým, 

UK aktivně nabídne školení pro státní úředníky  
- portál Evropských výzev, zodpovídá: pror. Rovná 
- předložit za cca 2-3 týdny seznam zvažovaných hostů-rektorů na 12.5.2016 a příprava konference, 

avízo koncertu na Hradě dne 14.5.2016, zodpovídá: pror. Rovná, pror. Royt 
- avízo přijetí dne 27.4.2015 ve 12,00 hod  

 
12. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 kancléř Jelínek 

- informace z jednání o akreditačních standardech studijních programů dne 23. 3.  2015 
 
 prorektorka Rovná 

- informace o jednání s AV ČR a CEFRES 
 
 prorektor Škrha 

- informace k návštěvě Uni Heidelberg na UK (27.-29.4.2015) 
 
      MUDr. Fontana 

- informace k projektu Daruj krev 
 
 prorektor Royt 

- informace  k jednání s prof. Ošťádalem, biomedicína 
 
 prorektor Kovář 

- informace  k časopisu FORUM a k newsletteru UK 
 
 děkan Lášek 

- informace  k dokončení filmu o J. Husovi, režie: Z. Pojman 
 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 30. března 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


