
Informace rektora UK o bodech projednávaných na 1. poradě děkanů dne 15. října 2012 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
 
1. Sdělení rektora 

- uvítání nových děkanů:  Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - MFF UK 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - 1. LF UK 

- příprava státního rozpočtu pro vysoké školy a pro oblast vědy, výzkumu a inovací 
- připravovaná reforma vysokých škol 
- novela zákona č. 130/2002 o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
- předvyhlášení projektu KREDO 
- informace k investičním akcím 

 
Závěr: Informace byly vzaty na vědomí. 

 
2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Štech 
- Institucionální rozvojový plán na rok 2013, z MŠMT přiděleno téměř 139 mil. korun 
- problematika centralizovaných rozvojových projektů 

 
Prorektor Volf 
- GA UK, vyhlášeno 10. kolo, lhůta pro podání přihlášek je do 20. 11. 2012  
- PRVOUK – financování pro 48 programů bude 19. 10. 2012 projednávat AS UK, 

předložení zprávy 20. 2. 2013 
- další kolo soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 

 
Prorektor Škrha 
- informace ze semináře UNICA, 24. – 25. 9. 2012 v Bruselu 

 
Prorektor Šobr 
- příprava Jednotného vizuálního stylu 
- připomenutí akcí:  

16. 10. – Tesla Arena - hokejová bitva 
30. 10. – 2. 11. – Gaudeamus 
10. 11. – Informační den UK 
15. 11. – shromáždění ve Velké aule k 17.11.  
23. 11. – Den vědy na pražských vysokých školách 

 
Prorektor Tichý 
- problematika investičních záměrů, ustanovena Komise expertů pro posuzování 

dokumentace staveb, předseda prof. Pavlík z ČVUT 
 

Prorektor Jakubec 
- nominace na Cenu rektora do 31. 10. 2012 
- nominace na Cenu Siemens do 31. 10. 2012 
- pozvání na udělení dr.h.c. prof Alexymu a prof. Badinterovi dne 17. 10. 2012 

 
Kancléř Jelínek 
- příprava novely zákona o vysokých školách 
- v létě vláda schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích, další postup 
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Závěr: Informace byly vzaty na vědomí. 

  
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru UK na rok 2013 

(pan rektor) 
 
Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí s tím, že bude postoupen k projednání AS UK. 
 

4. Zpráva o průběhu a výsledcích přezkumného řízení ve věci přijetí ke studiu 2012/2013 
(Prorektor Šobr) 
 

Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí. 
 
5. Návrh na úpravu limit ů pro stipendia na Univerzitě Karlov ě 

(kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí s tím, že bude postoupen k projednání 
Akademickému senátu UK. 

   
6. Návrh na využití prostředků vázaných v rozpisu na rok 2012 

(kvestor Kubíček) 
  

Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí s tím, že bude postoupen k projednání 
Akademickému senátu UK. 

 
7. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku 

hospodaření UK 2011 dle opatření rektora č. 7/2011 
(kvestor Kubíček) 

 
Závěr: Materiál byl vzat na vědomí. 

 
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští porada děkanů se uskuteční 3.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


