
Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 1. října 2012 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 

Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluven:   
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

 
   
1. Akce v historické budově 
 
      Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2.   Zpráva o průběhu a výsledcích přezkumného řízení ve věci přijetí ke studiu 2012/13 

(prorektor Šobr) 
 
Závěr:  Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 
 

3. Návrh na změnu klasifikační stupnice (ECTS grading) 
(prorektor Prudký) 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje provést nezbytné konzultace s fakultami, doplnit o argumentační 
podklady a situační rozbor a návrh na změnu klasifikační stupnice na UK poté znovu předložit 
kolegiu rektora. 

 
4. Návrh na jmenování komisí pro hodnocení monografií Univerzity Karlovy v roce 2013 a 2014 

(prorektor Volf) 
 
Komise pro humanitní a společenské vědy:  Komise pro lékařské a přírodní vědy: 

        
Doc, PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.   Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 
Prof. ThDr. Petr Pokorný, Dr.Sc., Dr.h.c.  Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 
PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.   Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.    Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. 
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.    Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.    Doc. PhDr. Jan Karger 
Prof. PhDr. Jiří Kraus, CSc.    Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.    Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. 
Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.   Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Dr.h.c. 
Doc. Ing. Štěpán Jurajda, M.A., Ph.D.   Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo a bere se souhlasem na vědomí návrhy na jmenování komise pro  
Humanitní a společenské vědy a komise pro lékařské a přírodní vědy pro roky 2013-2014.  

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

(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej k projednání 
poradě děkanů a ke schválení Akademickému senátu UK. 

 
6.  Návrh na úpravu limit ů pro stipendia na Univerzitě Karlov ě 

(kancléř Jelínek) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere návrh na valorizaci stipendií se souhlasem na vědomí a doporučuje jej 
předložit k projednání poradě děkanů a k vyjádření Akademickému senátu UK. 
    

7.  Návrh opatření rektora – Evidence výsledků aktivit v ědy, výzkumu a inovací a další duševní 
  činnosti 

(prorektor Volf, kancléř Jelínek)  
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje vydání navrhovaného opatření rektora. 

 
8.  Kvalifika ční podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů UK v akademickém 

roce 2012/2013 
(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a po doplnění připomínek a důvodové 
zprávy doporučuje k vydání opatření rektora s účinností od 1. října 2012. 

 
 9. Discovery services na UK 
 (prorektor Volf) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje oslovit oficiálním dopisem všechny tři – v České republice 
působící – firmy s tím, že UK má zájem zajistit paralelní testovací provoz všech tří DS na dobu 
nejméně šesti měsíců. Následně by mělo být předloženo vyhodnocení a podklad k dalšímu postupu.  

 
10. Žádost CERGE o dodatečné zvýšení prostředků v roce 2012 

(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej 
ke schválení Akademickému senátu UK. 
 

11.  Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření  
UK za rok 2011 
(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej 
k dalšímu projednání poradě děkanů. 

 
12. Odkoupení spoluvlastnického podílu Českého vysokého učení technického v Praze na objektu  
 CDMS Krystal 

(kvestor Kubíček) 
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Závěr: Kolegium rektora doporučuje v souvislosti s kupní smlouvou na převod spoluvlastnického 
podílu na objektu a pozemku CDMS Krystal – pozemku parc. č. 278/4, pozemku parc. č. 278/5 
a budovy č.p. 407 na pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha, zapsaném na LV 
č. 322 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu znovuzadání a  
provedení nového znaleckého posudku. Upravený materiál bude poté předložen ke schválení  
kolegiu rektora. 

 
13. Bezúplatný převod objektů čp. 1088 (vila Milada) a čp. 762 (vila Miluška) včetně zastavěných 

pozemků a navazujících pozemků v k.ú. Libeň 
(kvestor Kubíček)  
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR  ze dne 10.08.2012 o dalším postupu při řešení problematiky převodu nemovitostí v k.ú. 
Libeň u areálu Kolejí a menz UK v ul. 17. listopadu v Praze 8, souhlasí s formulací veřejného 
zájmu pro účel bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Libeň do vlastnictví Univerzity Karlovy 
v Praze a ukládá kvestorovi Univerzity Karlovy v Praze jednat s MŠMT ČR o bezúplatném 
převodu těchto nemovitostí, případně o jejich odkoupení. 

 
14. Prodej přebytečného majetku UK – bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé koleje ve 

Staré Boleslavi - Houšťce 
(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje jmenování komise pro posouzení přebytečnosti majetku UK 
bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé koleje ve Staré Boleslavi ve složení: prorektor Tichý, 
kvestor UK, dva členové akademického senátu, ředitel Kolejí a menz a člen Rady KaM. 
V případě, že komise doporučí prodej objektu č.p. 2251 s příslušenstvím na pozemku parc. č. 323/2 
a pozemku parc. č. 323/2, vše v k.ú. Brandýs nad Labem (objekt bývalé menzy v Brandýse n. Labem) 
a objektu č.p. 694 s příslušenstvím a pozemku parc. č. 2272, vše v k.ú. Stará Boleslav (objekt bývalé 
koleje ve Staré Boleslavi – Houšťce), doporučuje vydat v souladu s čl. 49 statutu univerzity 
rozhodnutí o přebytečnosti majetku Univerzity Karlovy v Praze. 

 
15. Návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu svěřeném do 

správy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č. 25, Praha 1 podnikatelce 
Adelíně Starostové 
(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v objektu Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č. 25, Praha 1, 
podnikatelce Adelíně Starostové, bytem Nerudova 409, Roztoky, IČ 495209315, a doporučuje 
předložit jej k projednání Akademickému senátu UK. 

 
16. Návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu svěřeném do 

Správy Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách 2, Praha 8, podnikatelce Adelíně  
Starostové 
(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení a změnu smlouvy o nájmu nebytových 

       prostor v objektu Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 2, Praha 8, podnikatelce 
       Adelíně Starostové, bytem Nerudova 409, Roztoky, IČ 495209315, a doporučuje předložit 
       jej k projednání Akademickému senátu UK. 
 
17. Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor, v objektu svěřeném do správy 
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Kolejím a menzám, v koleji Hvězda v Praze 6 s nájemcem Mgr. Ing. Petrem Schromem 
(kvestor Kubíček) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Kolejí a menz v koleji Hvězda v Praze 6 s nájemcem Mgr. Ing. Petrem Schromem 
a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK. 

 
18. Manuál jednotného užívání loga Univerzity Karlovy 

(prorektor Šobr) 
 
Závěr: Po zapracování připomínek doporučuje kolegium rektora materiál, společně s návrhem 
úprav Statutu UK a Zásad používání a ochrany znaku UK, znovu předložit na zasedání kolegia 
rektora. 

 
19. Plnění úkolů ADZ 2012 

(prorektor Štech) 
 
Závěr: Kolegium rektora materiál obsáhle projednalo, členové kolegia doplní a přepracují materiál do 
4. 10. 2012. 

 
 20. Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy pro rok 2013   
       (prorektor Štech) 
     

Závěr: Kolegium rektora materiál obsáhle projednalo, členové kolegia pošlou návrhy na doplnění 
materiálu do 4. 10. 2012. 

 
 21. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 13. 9. - 26. 9. 2012 
       Informace o přijetích plánovaných v termínu od 1. 10. 2012 
       (prorektor Škrha) 
  
       Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 
 
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 22. 10. 2012 ve 13 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 


