
Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 20. dubna 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. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – 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 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

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

Omluveni:  
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 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. Zpráva o koordinaci činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2014 
      (prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere po obšírné diskusi zprávu na vědomí s tím, že další informace se 
zapracovanými připomínkami budou předloženy na KR dne 4. 5. 2015. 

 
4. Stav realizace plánů na rozvoj IT/IS 
 (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informace na vědomí.  
       
5. Zřízení CSIRT-CUNI týmu 

(rektor Zima) 
 

 Závěr: Kolegium rektora  bere informaci na vědomí. 
 
6. Konsolidace SW licencí 
      (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informace na vědomí s tím, že bude provedena další analýza záměru 
využit licenční model Microsoft EES.  
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7. Informace o poplatcích a opakujících se úhradách přijímaných Univerzitou Karlovou v Praze  
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci o poplatcích a opakujících se úhradách přijímaných 
Univerzitou Karlovou v Praze na vědomí a souhlasí s návrhem ukončit přijímání poplatků za 
osvědčení vydávaná podle ust. § 99 zákona č. 111/1998 Sb. a v návaznosti na ust. § 43 zákona 
č. 172/1990 Sb. Zodpovídá: pror. Králíčková, termín – od 1. 5. 2015. 
Kolegium rektora současně ukládá prověřit aktuální výši univerzitou vybíraných poplatků podle 
opatření rektora č. 25/2004 a dále připravit novelu Rigorózního řádu, která odstraní samostatné platby 
účastníků rigorózního řízení za tubusy a promoce. Zodpovídá: kancléř Jelínek, termín červen 2015. 

 
8.  Návrh rozdělení prostředků fakultám na podporu uskutečňování mezinárodních studijních  
     programů 
     (kancléř Jelínek) 
 
     Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem rozdělení prostředků fakultám na podporu uskutečňování 
     mezinárodních studijních programů.  
 
9.  Návrh změny opatření rektora č. 19/2014 – Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování 
     studia v doktorském studijním programu 
     (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem změny opatření rektora č. 19/2014.  
 
10. Organizační řád Kolejí a menz 
 (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předložením navrhovaného nového Organizačního řádu Kolejí 
a menz UK Akademickému senátu UK za podmínky, že budou zohledněny revize navržené 
v předloženém materiálu. 

 
11. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK do správy Přírodovědecké 
 fakulty 
 (kvestorka Oliveriusová) 

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

12. Darovací smlouva na převod pozemků v areálu SC Hostivař 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření darovací smlouvy na převod pozemků parc. 
č. 2747/46 a parc. č. 2747/47, zastavených sportovní  halou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze 
a souvisejících    pozemků   parc.  č.  2747/48  a   parc. č.  2747/67,   vše v k.ú. Hostivař, obec Praha, 
a doporučuje  předložit   jej  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 darovací smlouvy. 
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13. Sdělení rektora 
 

- příprava univerzálních powerpointových prezentací UK (v češtině a angličtině), zodpovídá: 
Mgr. Hájek 

- prověřit zveřejňování kvalifikačních prací UK, zodpovídá: pror. Králíčková 
- inaugurace rektora Ostravské univerzity dne 12.5. 2015 ve 14 hod, účast: prorektor Gerloch 
- jednání předsednictva AS UK dne 5.5. 2015 v 17,30 hod 
- IPN metodika, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- setkání s představiteli Univerzity Pasov dne 19.5. 2015 v l7 hod v Karolinu, účast: pror. Rovná, 

pror. Royt 
- muzejní výstava,  Smetanova síň Obecního domu dne 14.5. 2015 od 14 hod, účast: pror. Royt 
- personální problematika na FTVS UK 
- informace k tématu Specializační vzdělávání lékařů a přípravě novely příslušného zákona 
- informace z jednání s tureckým velvyslancem dne 17.4. 2015 
- 100 let arménské genocidy, setkání dne 24.4. 2015 v katedrále sv. Víta v 19,15 hod, účast: pror. 

Gerloch 
- vernisáž výstavy „Mladí ázerbájdžánští malíři zdraví Prahu“, 5.5. ve 13,00 hod, Karolinum, 

účast: pror. Kovář 
- žádost p. rektora Kropačeva z Petrohradské univerzity o zařazení UK ke strategickým partnerům, 
- KR souhlasí,  zodpovídá : pror. Škrha 
- avízo návštěvy zástupců z Imperial College London na UK v průběhu měsíce června, zodpovídá: 

pror. Králíčková 
- oslavy výročí založení Ústavu buněčné biologie a patologie 1.LF (prof. Raška), 22.5. v 15 hod, 

účast: pror. Konvalinka 
- avízo setkání s čínskou vícepremiérkou Madam LIU Yandonga a s členy delegace Ministry of 

Education of China  v Karolinu, termín: červen 2015  
- informace k termínu KR dne 18.5.: od 11.00 hod 
- informace k anglické verzi webu UK – nutno provést revizi stávajících textů,  aktualizovat 
- informace k profilovým oborům UK („vlajkovým lodí“), širší verzi materiálu předložit na 

zasedání KR dne 27.4., verzi po úpravě připomínek pak opětovně předložit na zasedání KR dne 
4.5., zodpovídá: pror. Konvalinka 

 
14.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prorektorka Rovná 

- informace ze zasedání EUA ve dnech 16. – 17.4. 2015 a k výsledkům voleb v EUA 
- jednání s LERU 
- informace k možnosti placené inzerce v Literárních novinách, téma: Evropské centrum, 

zodpovídá: pror. Rovná, Pror. Kovář, Mgr. Hájek 
 
      prorektor Škrha 

- spolupráce s univerzitami v Malaysii 
- informace k plánované  asijské konferenci rektorů na UK, otázka financování, jednání s MZV ČR 

o spolupodílu na financování 
 
     PhDr. Němcová Tejkalová 

- informace k architektonické soutěži SKC 
- předpokládaný termín otevření kavárny U Rotleva v Kamzíkově ulici:  začátek června 2015 
- soutěž kuchařů Menz  UK 

 
 prorektorka Králíčková 

- informace k plánované propagaci UK v Brazílii 
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 prorektor Kovář 

- avízo termínů kulatých stolů UK: 19.5. - konec  2.světové války, 23.6. - Mistr Jan Hus, vždy od 
17.00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina 

 
 

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 27. dubna 2015  od  10,30 hod  do 13h a pokračuje  od 15h do 17h, 
Malá aula 
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