
Zápis ze 32. zasedání rektora dne 13. července 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 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 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 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 
Omluveni:  

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

(prorektor Gerloch) 
 

- Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., dr.h.c.,  PedF UK  -   návrh na udělení zlaté medaile UK  
- Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.,  FHS UK  -  návrh  na  udělení stříbrné 

medaile UK  
- Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. PF UK  - návrh na  udělení  stříbrné  medaile UK  
- Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., 1.LF UK  - návrh na udělení zlaté medaile UK  

 
Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na udělení pamětních medailí UK projednalo 
a schválilo jej, jak navrženo, zvažované termíny předání jsou zasedání VR UK v září nebo říjnu 
2015. 

 
4. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 
 (prorektor Gerloch) 
 

Návrhy na jmenování profesorem : 



 2 

 
Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.               1.LF  
Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.           1.LF  
Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.               PřF 
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.          FaF  
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.                    FTVS 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na zářijovém zasedání VR UK 
návrhy na jmenování profesorem 

 
Návrhy na jmenování docentem : 

 
MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.                             1.LF  
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.               1.LF  
MUDr. Jan Piťha, CSc.                                   2.LF 
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.                      PřF 
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.                   PřF 
Mgr. Libor Barto, Ph.D.                                 MFF 
RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.    MFF 
Mgr. Robert Šámal, Ph.D.                              MFF 
RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.                            MFF 
JUDr. Marek Starý, Ph.D.                              PF 
PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.                            FTVS 
ThLic. Jaroslav Brož, ThD.                           KTF 
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.                   HTF            

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování  návrhy na jmenování 
docentem, vyjma návrhu PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D. z FTVS UK, u kterého KR doporučuje 
zaslat na  fakultu dopis se žádostí o doplňující informace a  JUDr. Marka Starého, Ph.D. z PF 
UK, jehož  návrh bude projednán na VR UK. 

 
5. Návrhy na jmenování emeritním profesorem 

(prorektor Gerloch) 
 

Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.                  MFF 
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.       FaF     

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrhy na jmenování emeritním profesorem. 

 
6. Návrh žádosti o změnu názvu studijního oboru – MFF UK 

(prorektor Štech) 
 
MFF UK – návrh žádosti o změnu názvu studijního oboru bakalářského a navazujícího 
magisterského studijního programu Matematika, studijní obor, původní název: Matematické 
metody informační bezpečnosti – nový název : Matematika pro informační technologie 
(Bc:  P/3/Čj, Aj+NMgr: P/2/RNDr./Čj, AJ) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrh postoupit k dalšímu řízení MŠMT ČR. 
 

7. Předpoklad rozdělení stávajících studijních programů a oborů do jednotlivých oblastí 
vzdělávání  navrhovaných přílohou č.3 novely Zákona o vysokých školách – dopracovaný 
materiál na základě připomínek fakult 
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(prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál s připomínkami na vědomí. 
 
8. Zpráva pro KR o postup u v procesu vymáhání dlužných poplatků spojených se studiem, 

stanovených v letech 2006-2010, za období od 12.6.2014 do 27.5.2015, a návrh dalších 
řešení 
(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí s tím, že KR 
ukládá připravit dopis rektora fakultám ve věci vymáhání poplatků s informací k dlužným 
částkám 2006-2010 (eventuálně odpisům), se zdůrazněním na správnost poskytovaných údajů 
ze strany fakult. Dále KR doporučuje informovat o situaci v oblasti vymáhání poplatků AS UK 
na zasedání v 10/2015 a předložit členům AS UK přehledné tabulky dle fakult za období 2006-
2013.  

 
9. Strategie IT 

(rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 
 

10. Zřízení poradních orgánů rektora pro koncepci elektronizace agend na UK a dlouhodobé 
archivace digitálních dokumentů 
(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje zřídit poradní orgán – pracovní skupinu pro dlouhodobé 
archivace digitálních dokumentů a bere se souhlasem na vědomí návrh jejího složení, po 
doplnění člena kolegia rektora MUDr. Fontany.  
Do 15.9. ukládá KR předložit návrh  činnosti a vytyčené pracovní úkoly.  
Kolegium dále ukládá vypracovat zprávu ve věci elektronizace agend na UK, termín: do 30.9, 
zodpovídá: paní kvestorka 

 
11. Bibliometrické hodnocení vědecké činnosti UK ve vybraných mezinárodních srovnáních: 

Leidenském rankingu a Nature Index Global 2015 
(rektor Zima) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál ve vybraných mezinárodních srovnáních na 
vědomí s tím, že bude rozeslán na fakulty s průvodním dopisem se žádostí o věnování 
pozornosti uváděným trendům s tím, že připomínky jsou očekávány na příštím zasedání RKR 
dne 5.10.2015.  

 
12. Návrh na řešení Celouniverzitní platformy doktorského studia na UK v souvislostí s OP 

VVV 
(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci na vědomí a doporučuje přípravu 
rozpracování materiálu ve spolupráci s Oddělením analýz a strategií, termín : 9/2015,  
zodpovídá: pror. Royt. 

 
13. Návrh projekt ů připravených FF a předložených OSZS k připomínkování Centrum 

akademické angličtiny a Centrum testů pro přijímací zkoušky UK 
(prorektorka Králíčková) 
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Závěr: Kolegium rektora konstatuje, že uvedené projekty jsou v současné době evidovány 
v plánu mezi anotacemi OP VVV. 
 

14. Juniorská univerzita na UK – stav příprav  
(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh s připomínkami na vědomí s tím, že po poradě 
schvaluje logo v provedení varianty „barva modrá“, dále schvaluje verzi střední varianty 
financování a doporučuje předložit materiál se zapracovanými připomínkami na KR 10.8.2015. 

 
15. Návrh změn vnitřních předpisů UK 

(kancléř Jelínek) 
 

- Změna Řádu imatrikulací a promocí 
- Změna Rigorózního řádu 
- Změna Pravidel pro správu majetku 
- Změna Pravidel hospodaření (příloha č. 8 Statutu ) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh změn vnitřních předpisů UK s připomínkami na 
vědomí a po jejich legislativním dopracování návrhů a doplnění předkládacích zpráv ukládá 
předložit návrhy Změn vnitřních předpisů AS UK k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení 
a projednání. Návrh Změny 
Pravidel hospodaření a návrh Změny Statutu ( darovací smlouvy ) bude předložen na KR dne 
10.8.2015. 

 
16. Návrh novelizace některých Opatření rektora v souvislosti s úpravou pravidel EU o 

veřejné podpoře 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy opatření rektora „Doplňková činnost na UK“, 
„Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účastních dokladů a specifické symboly fakult 
na UK“ a novelizaci opatření rektora č.6/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na UK se 
souhlasem na vědomí. 

 
17. Návrh Opatření rektora: Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy 

v Praze 
(kancléř Jelínek) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh Opatření rektora „Vybírání úhrad za úkony od 
studentů Univerzity Karlovy v Praze“ se souhlasem na vědomí s tím, že z textu bude vypuštěno 
zasílání SMS zpráv ( po předchozí analýze ).  
Dále kolegium rektora doporučuje předložení návrhu AS UK k vyjádření s tím,  že 
předpokládaná účinnost Opatření rektora je od 1.11.2015. 

 
18. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na převod spoluvlastnického podílu k pozemkům 

souvisejícím se stavbou BIOCEV 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 
jejímž předmětem je závazek Univerzity Karlovy v Praze jako budoucího kupujícího a Ústavu 
molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. jako budoucího prodávajícího uzavřít kupní smlouvu o 
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převodu spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 40% na pozemku parc.č.197/99, 
pozemku parc. č. 291/1,pozemku parc.č. 293/1, pozemku parc. č. 294/1, pozemku parc. č. 305/6 
a pozemku parc. č. 306, vše v k.ú. Vestec u Prahy, obec Vestec a doporučuje jej předložit 
k vyjádření AS UK a poté SR 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 smlouvy o 
smlouvě budoucí smlouvě kupní.  
 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice – k tíži pozemku 
parc. č. 1890, jeho součástí je objekt č.p. 478, 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 zařízení 
distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem : „ Praha 2 -  Nové Město, U nemocnice 5, 
obnova TS 3591, k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478, k.ú. Nové 
město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného 
provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, 
a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh 
předložit k vyjádření AS UK a poté SR UK 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. 
 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/19, 11645/23, 11645/30 a 
11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch ČEZ Distribuce , a.s.  
(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti 
distribuční soustavy v části pozemku 11645/19, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., 
pozemku parc.č. 11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň a v právu přístupu a 
vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav 
součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit 
k vyjádření AS UK a poté SR UK 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. 
 

21. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 27.5.-8.7.2015 a informace o přijetích 
plánovaných od 13.7.20 
(prorektor Škrha) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí. 
 

22. Návrh na setkání s VIP Alumni 
(prorektorka Rovná) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh po  připomínkách se souhlasem na vědomí.   
 

23. Zvěřejňování závěrečných prací 
(kancléř Jelínek ) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere přehled zpracování a finalizací se souhlasem na vědomí s tím, že 
fakulty s nižším  procentem finalizovaných prací budou vyzvány k nápravě. 
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24. Návrh rozpisu termínů KR, RKR a VR UK  
(rektor Zima) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí  

 
25. Sdělení rektora 
 

- informace k novele zákona o vědě č. 130, jednání se Svazem průmyslu a dopravy ČR, ing. 
Zbyňkem Frolíkem, připomínky k novele projedná kolegium rektora na zasedání dne 10.8. 

- jednání s MVDr. Bělobrádkem, místopředsedou vlády 13.7. téma: OP VVV 
- avízo jednání předsednictva ČKR s ministryní školství Valachovou dne 13.7.  
- informace ke změnám složení kolegia rektora, k 15.7. končí ve funkci prorektora prof. 

Stanislav Štech, od 15.7. bude jmenována členkou kolegia rektora prof. Radka Wildová, 
děkanka PedF UK 

- členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD., ukončí své působení v KR v září 
2015 

- informace k projednávání novelizace zákona č. 95 / 2004 Sb.  
- informace k žádosti nepřiznání sociální podpory zaměstnanci UK JUDr. Michalu Kučerovi  
- avízo termínu zasedání IPN Kredo v Hotelu DUO Praha dne 24.9.2015 
- kampus Albertov, avízo termínů  semináře s architekty dne 16.9. nebo 7.10.2015 
- jednání ve věci CDMS Krystal, objekt Petrská a Voršilská dne 13.7.2015 
- informace ve věci GEMO Olomouc 
- informace o potvrzení dofinancování sedmi dílného cyklu ČT  Karel IV.   
- informace k logu oslav 700. výročí narození Karla IV. 
- informace k DZ 2016-2020, informovat formou dopisu rektora o schválení  

dokumentu Akademickým senátem UK vedení fakult a dalších součástí, současně sdělit 
fakultám a VŠ ústavům,  ať začnou s přípravou vlastních dokumentů DZ tak, aby byly 
v souladu s DZ UK 2016-20, termín: leden 2016, zodpovídá: kancléř Jelínek zpracovat a 
předložit na zasedání KR 30.9. dokument harmonogram DZ 2016-2020, zodpovídá: rektor 
Zima, kancléř Jelínek 

- informace k vnitřnímu hodnocení, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- informace k otevření okrskové služebny Městské policie na koleji Větrník dne 21.7. v 10,30 

hod 
- termín General Assembly Coimbra Group – příprava dopisu paní primátorce Krnáčové paní 

pror. Rovná 
- informace ve věci infektologie a problematiky očkování, příprava reakce za UK, zodpovídá: 

pror. Konvalinka 
- informace k schůzce ve věci tvorby metodiky pro hodnocení žebříčku Nejlepší vysoké školy 

2016, kterou organizují Hospodářské noviny, schůzka se koná v budově vydavatelství 
Economia, Pernerova 47, Praha 8, v úterý 8. září, v 10:00h, účast: pror. Royt 

- informace k organizaci oslav 700. výročí narození Karla IV., schůzka se uskuteční dne 21.7. 
ve 14,00 hod za účasti: rektor Zima, pror. Royt, pror. Kovář, zodpovídá: Dr. Břízová 

- přijetí církevních hodnostářů v rámci „Husovských slavností 2015“ na UK dne 5.7.2015 
- informace z účasti na oslavách výročí 600 let lékařské fakulty Univerzity Lipsko dne 10.7.2015 
- zpráva z účasti na EXPO 2015 Milano  
- nabídka od pana Jiřího Františka Potužníka, komisaře pro Expo 2015, o  možnosti 

zprostředkovat zapůjčení exkluzivního exponátu pro plánovanou výstavu o Karlu IV., tzv. 
železnou korunu Lombardie uloženou v katedrále Duomo di Monza v městě Monza, 
zodpovídá: pror. Royt 
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26. Sdělení členů kolegia rektora 

 
kancléř Jelínek 
- informace k Výročním zprávám UK o činnosti a o hospodaření za rok 2014 
- ke změně přílohy č. 6 Statutu byla registrována MŠMT 
- informace o jednání o Kolektivní smlouvě UK 

 
prorektorka Rovná 
- informace k termínu akce DEN CŽV A FESTIVAL ALUMNI, sobota 16.4.2016 
- informace k možnostem odměn a finančního ohodnocení pro projekty H2020 
 
prorektor Škrha 
- informace k žádosti fakult o finanční příspěvek na přidružené členství v Agence universitaire 

de la Francophonie, kolegium rektora doporučuje (FF, PedF, FSV a FHS), aby každá 
zúčastněná fakulta přispěla částkou ve výši 500,- Euro 

 
prorektor Kovář 
- informace k propagačním předmětům UK 
 
prorektor Gerloch 
- informace k návrhům provádět distanční hlasování pro habilitační a jmenovací řízení, bude 

vznesen dotaz na MŠMT ČR, zda není v rozporu se zákonem a jak bude možné zaručit tajnost 
takového hlasování 

 
prorektor Hála 
- informace k centralizovaným programů IP 
- informace o jednání ve věci Archivu UK 
 
prorektorka Králíčková 
- informace k nabídce kurzu správního řádu PF UK pro zaměstnance UK 
- informace k realizované brožurce programu Study in Prague 

 
člen kolegia Lášek 
 - informace k medailím u příležitosti výročí M. J. Husa  

 
prorektor Konvalinka 
- informace k setkání s Mezinárodní radou UK, návrh programu na setkání dne    
  16.11. bude předložen na KR dne 10.8. 
- informace o možnosti zaslat tipy na české vědce žijící a působící v zahraničí –   
   možní kandidáti na členy poradního orgánu Rady vlády 
- informace k profilovým oborům UK, pracuje se na překladu do AJ 
 
prorektor Royt 
- informace k postupu přípravy výzvy na desky donátorů v Karolinu 

 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 
Příští kolegium rektora se koná dne 10. srpna  2015 ve 13,00 hod.  

  
 


