
Zápis ze 33. zasedání rektora dne 10. srpna 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. 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. 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 

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

Omluveni:  
            Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

      Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 
 

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. Aktualizace agend v kolegiu rektora UK – srpen 2015 
  (rektor Zima) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předloženou aktualizaci agend v KR se souhlasem na vědomí. 
 
4. Návrh žádosti o prodloužení akreditace  3.LF UK a FSV UK 
      (prorektor Royt) 
 

a) 3.LF UK -  návrh žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního program 
Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Fyzioterapie (P/3) 
b) FSV UK  -  návrh žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu International Area Studies se studijním oborem Transatlantic Studies 
(P/2/PhDr/Aj,Čj) 

 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje oba návrhy postoupit k dalšímu řízení MŠMT ČR. 
 
5. Návrh změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy 
      (kancléř Jelínek ) 

- Změna Statutu UK 
- Změna pravidel hospodaření ( příloha č. 8 Statutu ) 
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Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy se 
souhlasem na vědomí a po jejich legislativním dopracování a doplnění předkládacích zpráv 
ukládá předložit návrhy Změn vnitřních předpisů Akademickému senátu UK 
k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

 
6. Návrh novelizace opatření rektora v souvislosti s úpravou pravidel EU o veřejné podpoře 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí návrh novelizace opatření rektora 
č. 35/2007 ve znění opatření rektora č. 7/2011 Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších 
součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledků hospodaření univerzity. 

 
7. Návrh Compliance systému Univerzity Karlovy v Praze 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo s tím, že doporučuje následující postup: 
a) v průběhu měsíce září vydá UK Prohlášení o přistoupení k programu Compliance 

a Prohlášení k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob; o věci budou detailně 
informováni děkani, ředitelé a další vedoucí pracovníci, 

b) v průběhu měsíce září budou vydána dvě opatření rektora – Zásady proti korupčnímu 
jednání a Základní principy zadávání veřejných zakázek,  

c) do konce srpna bude vytvořena sedmičlenná pracovní skupina k aktualizaci Etického kodexu 
UK, a to ve složení 2 zástupci vedení UK (prorektor Kovář a kancléř Jelínek), 2 zástupci 
AS UK, 1 zástupce VR UK a dva zástupci Etické komise, s tím, že k činnosti komise budou 
též pozváni prof. Jelínek (PF UK) a JUDr. Wagner (RUK). 
 

8. Juniorská univerzita na Univerzitě Karlov ě – stav příprav 
     (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje jej 
k realizaci. 

 
9. Rozvoj lidských zdrojů a možnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců Univerzity Karlovy v 

Praze 
      (kvestorka Oliveriusová, prorektorka Králíčková, členka kolegia rektora Němcová Tejkalová) 
 
 Závěr: Kolegium rektora předložený materiál schvaluje a doporučuje jej k realizaci. 
 
10. Návrh programu setkání s VIP ALUMNI 
      (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí s tím, že pro setkání 
s  VIP ALUMNI se zástupci UK je zvolen termín 2.12. 2015 od 18 hodin. 

 
11. UNICA meeting for research liason officers“ na UK  
      (prorektorka Rovná) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci se souhlasem na vědomí. 
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12. Informa ční prospekt k oslavám 700. Výročí narození císaře a krále Karla IV.  
      (prorektor Royt, prorektor Kovář, prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informační prospekt se souhlasem  na vědomí a doporučuje   
postupovat dle předloženého harmonogramu, materiál opětovně předložit na KR v termínu 
konec září. 

 
13. Návrh organizace veřejné sbírky Srdíčkové dny na UK 
     (členka kolegia rektora Němcová Tejkalová ) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh bere se souhlasem na vědomí, včetně uvedeného  
harmonogramu 

 
14. Zadání proveditelnosti výstavby nové budovy ÚDAUK na pozemcích UK v Praze 5 Motole 
      (kvestorka Oliveriusová, prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje zadat (externě) zpracování studie proveditelnosti umístění 
nové budovy centrálního univerzitního archivu na pozemcích vlastněných UK v Praze 5 - 
Motole. Nová budova se stane sídlem Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity 
Karlovy. Zpracovaná studie posoudí možnost umístění novostavby budovy ÚDAUK v 
posuzované lokalitě, včetně doporučení konkrétního umístění, objemového řešení včetně 
možnosti přístavby v dlouhodobém horizontu. Její  součástí bude geologicko-statické posouzení 
možnosti stavby ve vybraném umístění, návrh řešení dopravní obslužnosti nové budovy a 
získání vyjádření věcně a místně příslušných úřadů k záměru výstavby budovy ÚDAUK v této 
lokalitě. 

 
15. Informace o využití objektů 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

- CDMS Krystal, Praha 6, José Martího 407/2 
- Koleje Arnošta z Pardubic, Praha 1, Voršilská 144/1 
- Bývalé koleje Petrská, Praha 1, Petrská 1180/3 
- Pracoviště Laboratoře Carolina, Praha 1, Celetná 20 

 
  Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace se souhlasem na vědomí. 

 
16. Smlouva o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „UK – 

Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni“  
      (kvestorka Oliveriusová, prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem "UK- Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni" 
uzavírané v rámci dokumentace programu 133 210 mezi obchodní společností Geosan Group, 
a.s. jako zhotovitelem a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednavatelem za cenu díla ve výši 
je 45.880.407,26 Kč, včetně DPH a doporučuje návrh smlouvy předložit AS UK a dále SR UK 
k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 
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17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti práva a cesty k tíži 

pozemků parc. č. 493/47 a parc. č. 493/48, k.ú. Libeň, obec praha, ve prospěch Ing. Jany 
Soběslavské 

      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno služebnosti práva cesty k tíži 
pozemků parc. č. 493/47 a parc. č. 493/48, k.ú. Libeň, obec Praha, oddělených geometrickým 
plánem č. 4119-42/2015 vyhotoveným dne 16.04.2015 Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o., Ing. 
Milanem Řezníkem ve prospěch Ing. Jany Soběslavské, bytem na Kindlovce 1903/8, 182 00  
Praha 8, 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 Sv., o vysokých školách, 
v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 
18. Smlouva o úplatném  zřízení služebnosti inženýrské sítě (projekt BIOCEV)  
      (prorektor Hála) 
            

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v právu 
vlastníka veřejného vodovodu v potřebném rozsahu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a 
technicky zhodnocovat na služebních pozemcích stavbu veřejného vodovodu mezi Ústavem 
molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněnými na 
straně jedné a panem Václavem Brejlou jako povinným na straně druhé, 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.  

  
19. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 9.7.-5.8.2015 a informace o přijetích 

plánovaných od 10.8. 2015.  
      (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí. 
 

20. Rozpis termínů KR, RKR, VR UK a AS UK 2015/2016 
(rektor Zima ) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere vypracovaný přehled termínů KR, RKR, VR UK a AS UK 
2015/2016 se souhlasem na vědomí. 
 

21. Sdělení rektora 
 

- informace k novele zákona o vědě zákona o veřejné podpoře VaVaI – odeslány připomínky 
k textu návrhu novely i k návrhům Svazu průmyslu a dopravy ČR zaslaným Ing. Zbyňkem 
Frolíkem 

- zpráva z jednání  MVDr. Bělobrádkem, místopředsedou vlády dne 13.7.,  téma: zákon 
130/2002 Sb.  

- zpráva z jednání předsednictva ČKR s ministryní školství Valachovou dne 13.7. 2015 
- zpráva z jednání ČKR s Ing. Tatarkovou, ředitelkou Domu zahraniční spolupráce   ve věci 

Vyhodnocení žádosti o financování mobilit studentů a  zaměstnanců UK mezi 
programovými a partnerskými zeměmi programu Erasmus+ dne 13.7.2015 

 
 
 



 5 

 
- zpráva z jednání dne 17.7.2015 na MŠMT ČR - věcné zaměření aktivit ve výzvách 

připravovaných pro zářijové zasedání Monitorovacího výboru OP VVV (Výzva - Budování 
kapacit I., Výzva - Gramotnosti, Výzva - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových 
didaktik ) 

- informace k IPN Metodice – program účelová podpora, připomínky zpracovává Dr. Prášil 
- informace z přijetí čínské velv. J.E. Tang Yun dne 21.7.2015 a daru čínské vlády (obraz) 
- informace z přijetí velv. Peru J.E. Marity Landaveri dne 22.7.2015 
- zpráva z jednání s ředitelem Národního muzea Dr. Lukešem dne 21.7.2015, probíhá příprava 

návrhu Memoranda o spolupráci mezi NM a UK 
- informace z jednání s pověřeným náměstkem ministra financí pro finanční řízení a audit 

PhDr. Tomášem Vyhnánkem dne 22.7.2015 
- zpráva z přijetí velvyslance Chile pana Rodriga Gaeteho dne 23.7.2015 ve věci zádosti o 

záštitu nad XXI. ročníkem Iberoamerické ceny, vypisované pro studenty českých univerzit 
- zpráva o přijetí pana Milana Hovorky, designovaného velvyslance ČR v Indii, dne 

29.7.2015 
- informace o možnosti výuky hindštiny a bengálštiny na UK velv. Stašek/Dillí 
- zpráva o přijetí Patricka Herminie, (Speaker of the National Assembly of Seychelles ) dne 

29.7.2015 
- zpráva z jednání s náměstkem primátorky Hl.m. Prahy p. Dolínkem  
- informace k možnostem využití prostorů v domě „Špalíček“ 
- zpráva z jednání s ředitelem Pražského jara p. Bělorem, domluvena kapacita vstupenek na 

koncerty dne 12. a 13.5.2016 pro UK, domluven termín koncertu Pražského jara ve Velké 
aule Karolina v souvislosti s oslavami výročí Karla IV., zodpovídá: Dr. Břízová  

- informace o otevření nového pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR na 
adrese Hládkov 682/9, Praha 6 v prostorách UK ke dni 3.8.2015 

- informace z jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR, avizován zájem o podporu „malých 
oborů“ na UK 

- zpráva z přijetí Dr. J. Lykové, manželky velvyslance Dánského království v Praze  dne 
10.8.2015, spolupráce s UK, zodpovídá: pror. Rovná, Dr. Němcová-Tejkalová 

- avízo jednání s děkany lékařských fakult UK a rektory příslušných vysokých škol na 
Ministerstvu zdravotnictví ve věci přípravy zákona o neziskových nemocnicích  

- informace z jednání s nám. Plagou a nám. Matouškovou, potvrzen finanční příspěvek 
ministerstva na asijskou konferenci v roce 2016 

- avízo schůzky dne 26.8.2015 na téma „Spolupráce s Izraelem“ za účasti náměstka 
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Mgr. A. Markse, zastoupí delegovaný 
pror. Konvalinka 

- avízo setkání s  s primátorkou A. Krnáčovou a delegací partnerského města Frankfurtu nad 
Mohanem vedenou primátorem P.  Feldmannem dne 26.8.2015 na téma spolupráce – 
zastoupí delegovaný pror. Konvalinka  

- avízo jednání se starostou Prahy 1 p. Lomeckým dne 2. září 2015 
- informace k nominaci zástupců ČKR do Monitorovacího výboru Operačního programu 

Praha – pól růstu ČR (MV OPPPR) 
- informace k jednání zástupců Karlovarského kraje a FTVS UK ke zřízení pobočky na UK 
- informace o stipendijním programu Ústeckého kraje pro farmaceutickou a lékařské fakulty 
- informace k podnětu děkana FSV - pozitivní přístup (prominutí poplatků) a pomoc 

běžencům, aktivně by se připojily i další fakulty UK, např. FF, role UK – prominutí 
kolejného, nutnost stanovit určité podmínky (získání azylu), nezbytná spolupráce 
s Ministerstvem vnitra ČR, příprava dopisu na MV ČR k otázce partnerství, školného, 
ubytování a stravování, zodpovídá: pror. Rovná, Ing. Oliveriusová,  následně medializovat, 
zodpovídá: Mgr. Hájek 
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- avízo materiálu do KR dne 7.9. 2015 ohledně hodnocení kvality na UK  
-    informace k Rankingu CWUR -Center for World University Ranking, UK na 270. místě 
- informace k Evropským projektům a k možnosti čerpání financí 
- informace k propagaci  studijních aktivit a kurzů pro zaměstnance UK zodpovídá: Dr. 

Tejkalová, Mgr. Hájek 
- kampus Albertov, avízo termínů: tisková konference dne 4.9. v 10 hod,   seminář 

s architekty dne 16.9.  
- avízo termínu slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci UK s Magistrátem hl.m. Prahy 

dne 8. září 2015 v 18 hodin v rezidenci primátorky 
- informace k dopisu z Hong Kong University of Science and Technology, návrh spolupráce 

s UK, příprava odpovědi, zodpovídá: pror. Rovná 
- informace o potvrzení dofinancování sedmidílného cyklu České televize Karel IV.  
- avízo oslav 25. výročí Centra pro teoretická studia UK dne 24.9.2015 
- avízo oslavy jubilea prof. Josefa Kouteckého dne 30.9.2015  
- program úvodního zasedání Mezinárodní rady UK dne 16.11.2015 
 

22. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prof. Volf 

- informace k výzvě RVVI k podání návrhů zástupců UK do panelů 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje rozeslat žádost na fakulty UK o zaslání nominovaných 
osob do 4.9. t.r.  s tím, že dne 7.9.t.r. budou doručené nominace předloženy a projednány na KR. 

 
 kancléř Jelínek 

- informace o jednání o Kolektivní smlouvě UK 
- informace k poplatkům za studium  
Závěr: Na období od 1. 3. 2015 do 29. 6. 2015 se vztahuje stejné nastavení výpočtu poplatků za 
delší studium u studentů v navazujícím magisterském studiu, jaké je stanoveno pro období od 
30. 6. 2015 dle platného znění Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy. 

 
 prorektorka Rovná 

- informace k ALUMNI 
- informace k semináři ERC konaného dne 23.9.2015 
 
prorektor Gerloch 
- odpověď na vznesený dotaz na MŠMT ČR ve věci návrhů provádět distanční hlasování 

v komisích pro habilitační a jmenovací řízení, podány informace k této problematice 
- informace k přípravě žaloby ve věci nejmenování profesorů 
- informace k termínům udělování medailí UK 
- informace k rezignaci prof. Jiráska na členství ve VR UK 
- informace z jednání se zástupcem velvyslance ČR v USA panem Jaroslavem Zajíčkem  na 

téma oslavy Karel IV. na UK  
 

      prorektor Hála 
- informace k doručeným dopisům od nám. Petry Bartákové (MŠMT) na UK ve dnech 

5. a 6. 8. 2015 ve věci OP VaVpI, s uvedeným požadavkem na zaslání odpovědi do 7.8.2015 
- informace k finančním projektům UK 
- informace k přijetí nominace do Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR (MV OPPPR) 
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       kvestorka Oliveriusová 
- informace k možnosti parkování v Kamzíkově ulici  

 
       členka kolegia rektora dr. Němcová-Tejkalová 

- projekt „Study in Czech“ 
 
 člen kolegia rektora prof. Lášek 

- informace k „Husovské konferenci, v termínu: 17. a 18.9.2015  
 
člen kolegia MUDr. Fontana  
- dotaz k možnosti přidat do INFOTAŠKY PRO PRVÁKY pozvánku na „Studentský 

Jarmark“  pro nově nastupující studenty na UK   
 Závěr: Kolegium rektora souhlasí s vložením uvedené pozvánky do Infotašky. 
- dotaz v souvislosti s pořádáním Ceny J. Opletala – SK RVŠ, spolek Všehrd 
- Průběžná zpráva o možnostech rozvoje antiplagiátorské kontroly závěrečných prací na UK  

(Dr. Fontana, Dr. Feberová)  
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že doporučuje společně 
s kvestorkou Oliveriusovou, kancléřem Jelínkem a členem kolegia Dr. Fontanou připravit 
projekt pilotního otestování 500-700 závěrečných prací firmou Turnitin 

              
 prorektor Royt 

- informace k přípravě desky donátorů v Karolinu 
- zpráva z jednání s generálním ředitelem Národního technického muzea Mgr. Karlem 

Ksandrem v souvislosti s přípravou Memoranda o spolupráci  s UK 
      Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem předložené informace na vědomí 
- informace k InCites, aktualizována nabídka firmy Thomson Reuters, projednány technické 

parametry   
Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí s tím, že za účasti kvestorky 
Oliveriusové, prorektora Royta, prorektora Konvalinky a Dr. Feberové budou v září t.r. 
projednány technické aspekty a následně závěry předloženy do KR 

- informace k přípravě infoboxů v Muzeu UK 
- informace k nominacím na Cenu ministryně školství - v průběhu měsíce srpna 
- informace k přípravě panelů na téma Karel IV. v rámci oslav 
- informace k Správní radě Ceny Karla IV. 
- informace o zvolení do poroty Ceny Karla IV. v Cáchách  
- seminář k IPN Metodika dne 15.10. 2015, účast pror. Royt a Dr. Kvačková   
- informace k umístění obrazovek v Karolinu 
 

23. Různé 
 

- Prezentace UK v Literárních novinách formou placené plošné inzerce v příloze VTC   
(Mgr. Hájek) 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou prezentaci se souhlasem na vědomí a ukládá 
prezentaci v LN realizovat. 

 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 7. září  2015 ve 13,00 hod.  
 
 
 


