
29. zasedání kolegia rektora dne 1. června 2015 
 
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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

            PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Návrh žádosti o prodloužení akreditace – ETF UK 
      (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučilo žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního 
programu Sociální práce se studijním oborem Pastorační a sociální práce (P/K/3) postoupit 
MŠMT ČR v návaznosti na její dopracování, nejpozději však do konce června.  

 
4. Hodnocení průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na UK 

(PRVOUK) za rok 2014 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložené hodnocení průběžných zpráv na vědomí a doporučuje jej 
postoupit do VR UK s tím, že bude vznesen písemný dotaz na PřF ve věci velké disproporce 
v uvádění počtu studentů u programu Biologie/P41 a dále dotaz na příslušné fakulty ve věci značných 
rozdílů mezi klíčovými výstupy a údaji uváděnými v OBD. 
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5. Kvalifika ční podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů UK 

(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora  bere s připomínkami materiál na vědomí a doporučuje jej tento týden vydat 
formou opatření rektora s účinností od 15.6.2015.  
 

6. Kvalifika ční podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů  UK 
(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora  bere s připomínkami materiál na vědomí a doporučuje jej tento týden vydat 
formou opatření rektora s účinností od 15.6.2015. 

 
7. Jednotný vizuální styl UK, manuál zásad grafické podoby diplomů, jmenování a ocenění 

udělovaných Univerzitou Karlovou 
      (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora obě dvě předložené varianty projednalo a doporučuje variantu A, tedy 
tradiční formu diplomů v latinském jazyce s uváděním arabských číslic a tradičních názvů měst 
v dokumentech. Kolegium rektora současně doporučuje zmenšit formáty stávajících diplomů (avšak 
až po dovyčerpání skladových zásob) a to takto: u bakalářského diplomu zůstává formát A3, u 
magisterského diplomu se formát B3 mění na formát C3,  rigorózní diplom bude též C3 a doktorský 
diplom se mění z A2 na B3.  
 

8. Návrh Opatření rektora – Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na UK 
      (kancléř Jelínek) 
     

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh s připomínkami na vědomí a po jejich zapracování jej 
doporučuje vydat formou opatření rektora s účinností od 15.6.2015. 
 

9. Návrhy organizačních řádů součástí UK 
Arcibiskupský seminář 
Sportovní centrum 
(kancléř Jelínek) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh organizačních řádů se souhlasem na vědomí a po 
zapracování vznesených připomínek doporučuje tyto návrhy předložit AS UK ke schválení. 

 
10. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace 

o postupu řešení 
      (prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora předloženou zprávu bere na vědomí a souhlasí  - s vyslovenými prioritami  -
s pokračováním řešení dané problematiky omezení vlastnických práv a evidence majetku 
a doporučuje, aby odbor výstavby ve spolupráci s právním odborem a příslušnými fakultami 
a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při možném odstraňování právních vad. 

 
11. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy FTVS UK 
      (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje jej předložit 
k vyjádření AS UK ve smyslu č. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku UK.   
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12. Průběžná zpráva o připomínkových akcích k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 
      (děkan Lášek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí. 
 

13. Průběžná zpráva: Oslavy sedmistého výročí narození Karla IV. v roce 2016 
      (prorektor Royt) 
     

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí s tím, že bude upřesněn 
a finalizován počet pozvaných univerzit a bude provedena korektura textu v AJ. 
 

Legacy of Charles IV. – (Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society) - 
upřesnění programu na 13.5.2015 
Závěr: Kolegium rektora bere předložené upřesnění programu na vědomí.   

 
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 217/8 a parc.č. st. 

371, jehož součástí je budova č.p. 34, k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod. Sněžkou (chata Na 
Muld ě) ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.   

 (kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 
distribuční soustavy v části pozemku parc.č. 217/8 a parc. č. St. 371, jehož součástí je budova č.p. 34, 
k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IN – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Teplice, IČO 24729035, a doporučuje návrh 
postoupit do AS UK a SR UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle paragrafu 15 odst. 1 
písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 
 

15. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 4.5.-26.5.2015 a informace o přijetích 
plánovaných od 1.6.2015 

      (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí. 
 
16. Strategická partnerství UK a jejích fakult 
      (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál s připomínkami na vědomí, doporučuje výběr 5-7 
strategických partnerů UK a předložení návrhů na příští KR dne 15.6.2015. 
 

17. Kupní smlouva na nákup super-rezoluční fluorescenční mikroskopické sestavy v rámci projektu 
BIOCEV 

      (prorektor Hála) 
  

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje 
jeho postoupení k projednání na AS UK  a SR UK. 

 
18. Kupní smlouva na nákup skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým 

svazkem pro biologické aplikace v rámci projektu BIOCEV 
     (prorektor Hála)  

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje 
jeho postoupení k projednání na AS UK a SR UK. 
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19. Sdělení rektora 
 

- gratulace prorektorovi prof. Gerlochovi k jeho životnímu jubileu 
- informace z jednání  s prezidentem ČR Ing. M. Zemanem dne 28. 5. 2015 ke kauze nejmenování 

tří profesorů, další postup 
- oslavy 20 let Svobodné Evropy, 30.6. v 16,30 hod, Národní muzem, účast: pror. Kovář 
- předání cen za vědu a výzkum, 16.6. ve 12,00 hod, francouzská ambasáda, účast: pror. Štech 
- informace z jednání s poslancem Jiřím Miholou k novele vysokoškolského zákona 
- informace z jednání s nám. Rinnem 
- informace k  OP VVV 
- informace k OP VaVpI 
- informace z VR VŠE v souvislosti s publikační činností doc. Marka Loužka 
- informace o publikačních aktivitách Doc. Jana Urbana 
- informace ve věci personálních záležitostí na  FTVS  
- informace o žádosti Dr. Cihelkové, HTF UK 
- informace o dojednané finanční podpoře České spořitelny 
- informace ke statistice účasti členů Vědecké rady 
- informace k programu červnového zasedání VR UK  
- informace ke slavnostnímu večeru MOZART GALA dne 10.12.2015 
- informace k hodnocení vědy na UK 
- informace k problematice  jednotné formy cizojazyčných překladů na RUK, dořešit otázku týmu 

2-3 překladatelů (angličtina), zodpovídá: pror. Kovář, ing. Oliveriusová, Mgr. Hájek, 
Mgr. Kopplová; překlady předpisů – spolupráce s PF UK - zodpovídá dr. Jelínek  

- informace k propagačním předmětům 
- informace k vyhlášení a nominaci na ceny (Cena J. Hlávky, Cena J. Jirsy, ceny ministra pro 

studenty apod). 
- informace k přípravě účasti UK na EXPO MILAN 2015 dne 11.7.2015, prezentace rektora prof. 

Zimy na téma: internacionalizace vysokých škol 
- oslavy „70 let LF Plzeň“ dne 25.9. v 10 h., účast: pror. Škrha 
- informace k elektronickým informačním zdrojům na UK, podklady dodá ředitelka Dr. Feberová 
- informace k MEPHARED 
- informace k návrhu struktury Centra pro e-learning na UK, projedná KR dne 15.6.  
- informace o nabídce Thomson Reuters  „INSIDE“ 
- zpráva z přijetí delegace ze společnosti Max Planck Gesellschaft dne 27.5.2015, z jejich strany 

zájem o širší spolupráci, nabídka uzavřít smlouvu o spolupráci 
- slavnostní otevření vzdělávacího centra ESERO (European Space Education Resource Office) dne 

1.6.2015, Karolinum 
- informace k návštěvě paní  Lakshmi Puri, zástupkyní generálního tajemníka OSN a výkonné 
ředitelky UN Women na PF UK dne 1.6.2015 

- avízo vernisáže studentské výstavy „NA FILM!“ dne 3.6.2015 MUSEUM MONTANELLI, účast:  
pan prorektor Kovář 

- avízo zasedání ČKR dne 4.6.2015 v Přerově 
- avízo veřejného vystoupení C. Malströmové, evropské komisařky pro obchod dne 5.6.2015 

v 15.30 h v Modré posluchárně na téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství 
- avízo vystoupení generálního tajemníka Rady Evropy T. Jaglanda dne 5.6.2015 v 9 h, 

Vlastenecký sál Karolina 
- avízo konání summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny dne 

16.6.2015 
- avízo udělení rakouského státního vyznamenání Čestný kříž za vědu a umění prezidentem Dr. 

Heinzem Fischerem prof. Michalovi Tomáškovi z PF UK 
- informace o udělení zlaté pamětní medaile UK prof. RNDr. Jaromíru Růžičkovi, Ph.D - 

University od Hawaii at Manoa, Honolulu, USA, FaF UK,  dne 6.7.2015 
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- informace o krocích ke spolufinancování v souvislosti s pořádáním 5. asijské konference  v roce 
2016, dopis předán ministru Chládkovi a náměstkovi  prof. Veberovi 

- avízo účasti na oslavách výročí 600 let lékařské fakulty Univerzity Lipsko dne 10.7.2015 
- informace k nabídce Fulbrightovy nadace, možnost vzdělávání v USA prostřednictvím mezivládní 

organizace pro vzdělávací výměny 
- účast prorektorky prof.ů Rovné na general Assembly Coimbra Group v Istanbulu  
- na KR  29.6.2015 předložit zprávu ohledně organizace a plánované podoby setkání s VIP 

ALUMNI  a MEZINÁRODNÍ RADOU  v listopadu 2015, zodpovídá: pror. Rovná, pror. 
Konvalinka 

- „Zahradní slavnost UK“ dne 2.6.2015 od 18 hodin 
- informace k Týdnu vědy,  připravováno společně s AV ČR, kolegium rektora doporučuje, aby se 

UK stala hlavním partnerem akce, finanční příspěvek ze strany UK bude činit 150 000 Kč 
- avízo semináře Lidská práva, etika a duševní zdraví pořádané 3. LF UK a Národním ústavem pro 

duševní zdraví a Úřadem vlády ČR ve dnech 9.-10.6. v Lichtenštejnském paláci, Praha 1  
- avízo 102. ročníku  tradičního veslařského závodu Primátorky na Vltavě ve dnech 5.-7. 6.2015, 

dne 5.6.2015 v 18,00 h Univerzitní osmy – finálové jízdy 
- avízo Světového poháru ve vodním slalomu 2015 ve dnech 19.-21.6. 2015 
- 15.6. 2015 v 15,30 h slavnostní otevření kavárny „U Rotleva“ v Kamzíkově ulici 
- 22.6. 2015 zrušeno zasedání KR z důvodu zahraniční cesty pana rektora 
- avízo přijetí delegace vedenou prof. Rupp při příležitosti 35. výročí spolupráce mezi UK a Uni 

Hamburg dne 22.6.2015 v 9,00 h. Karolinum 
- avízo přijetí církevních hodnostářů v rámci „Husovských slavností 2015“ na UK dne 5.7.2015 
- termín prvního zasedání KR v letním období: 13.7. 2015 
- 13.7.2015 znovuotevření restaurace „U Supa“ 
- informace o vyhlášení výzvy MŠMT ČR na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména 
České republiky v evropském výzkumu a vývoji pro rok 2015, KR odsouhlasena nominace 
prorektorky prof. L. Rovné  

- informace k plánovaným termínům dovolených, členům KR bude rozeslán harmonogram 
- zástupy rektora prof. Zimy během jeho nepřítomnosti: 8.-12.6. (pror. Gerloch), 19.-25.6. 

(pror. Kovář) 
             
20. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prorektor Škrha 

- informace k 5. asijské konferenci  plánované v Praze ve dnech 4.-8.4.2016, avízo jednání se 
zástupci organizátorů konference v průběhu měsíce června 

- informace týkající se  Univerzity Nottigham  
- avízo přijetí prof. Halla z Uni of Victoria, Kanada dne 5.6.2015 
- avízo přijetí prof. Robinsona z Uni of Tasmania, Austrálie 
- avízo přijetí delegace  Univerzity Hamburg dne 22.6. v 9,00 hod. 

 
 prorektor Gerloch 

- upřesnění programu na VR UK dne 18.6. 2015 
- zpráva z účasti na inauguraci rektora doc. Ing. P. Tuleje, Ph.D. na Slezské  univerzity v Opavě 
- předání profesorských diplomů dne 12.6. v Karolinu 

     
 prorektor Royt 

- informace z jednání s Národním památkovým ústavem ve věci varhan do Velké auly Karolina 
- informace z jednání ve věci pozůstalosti po prof. Veselém, bude řešena otázka dopravy darované  

knihovny (cca 2000 svazků) z Velké Británie 
- předloženy dva návrhy medaile Karla IV. v podobě odlitku k finálnímu výběru 
- zpráva ze zasedání „Správní rady- Karel IV.“ za účasti zástupců magistrátu hl.m.Prahy, příští 

jednání je plánováno na 9.9.2015 
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Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí a doporučuje udělování Ceny 
Karla IV. každoročně, v termínu podzimním (tj. k výročí úmrtí Karla IV.), dále bere se souhlasem 
na vědomí ražbu 20 ks medailí při této příležitosti a doporučuje, aby se cena předávala 
v Brožíkově síni magistrátu a v Karolinu, vždy ob rok. 

 
 prorektor Kovář 

- informace k pořádání kulatého stolu k 70. výročí ukončení 2. světové války 
- informace k přípravě a tématům dalších kulatých stolů UK 
- informace ve věci finalizace smlouvy o daru p. Věriše pro Muzeum farmacie v Kuksu 
- avízo životního jubilea (85 let) emeritního rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc. v říjnu t.r. 
- avízo životního jubilea (60) varhaníka J. Kalfuse v r. 2016 
- avízo 80. narozenin pana Aloise Součka, univerzitního pedela, návrh na udělení stříbrné medaile 

za  dlouhodobý přínos UK 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje udělení stříbrné medaile panu Součkovi při příležitosti jeho 
80. narozenin, udělení medaile proběhne po následné domluvě na VR dne 18.6.2015, příprava 
článku do tištěného Fora. 

 
 prorektor Hála 

- zpráva z jednání při příležitosti 25. výročí založení Českého svazu vědeckotechnických 
společností dne 28.5.2015 za přítomnosti místopředsedy vlády ČR Dr. Bělobrádka a předsedy AV 
ČR prof. Drahoše 

- informace k pasportizaci na UK 
- informace k OP VVV, zaslané podklady od nám. Rinna, MŠMT ČR 
- účast na slavnostním předání administrativní a multifunkční budovy laserového centra ELI 

Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy dne 30.6.2015 
 
 děkan Lášek 

- upřesnění termínů akcí  v rámci „Husovských slavností 2015“ 
- avízo kulatého stolu dne 23.6.2015 v 17 hod. na téma Hus 

 
 prorektor Konvalinka 

- „Základní principy pilotního projektu vnitřního hodnocení UK na FSV a MFF UK“,  zpráva 
z jednání se zástupci fakult 

- OP Vzdělání pro konkurenceschopnost,  avízo jednání  11.6. 2015 
- Zpráva z jednání Rady vlády, hodnocení za rok 2013 zatím nebylo stále provedeno, aktuálně 

vypsáno 3. výběrové řízení  
- informace k projednávání zákona o vědě a výzkumu-změna legislativy, tři alternativy 
- účast na semináři v PSP na téma očkování 
- informace k „Týden vědy, avízo termínů:  dne 3.11. den AV ČR na UK a dne 4.11.2015 den UK 

na AV ČR 
 
 kancléř Jelínek 

- informace z jednání se zástupci Koordinační odborové rady o nové kolektivní smlouvě; návrh 
bude do KR předložen v červnu 

- informace o výsledcích hlasování SR UK per rollam 
- stížnost ohledně ochrany osobních dat studentů v souvislosti s povinnými googlovskými  

mailovými schránkami na FSV 
 

 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 15.června ve 13 hodin 


