
 
Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 19. listopadu 2012 

 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. - prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  
 Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 
1. Akce v historické budově Karolina  
 

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 30. 10. 2012 

(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí. 

 
3. Zpráva o koordinaci činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2011 

(prorektor Jakubec) 
 
Závěr: Kolegium rektora vzalo zprávu na vědomí.  

 
4.  Změna Opatření rektora č.36/2007 - Statut  Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze 
  (prorektor Volf) 
 
  Závěr: Kolegium rektora doporučuje změnu názvu ceny na „Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin UK“ a 

stanovení termínu odevzdání nominací na 15. února 2013. Celkovou změnu Opatření rektora 36/2007 
doporučuje KR předložit na další zasedání kolegia rektora. 

 
5.  Návrh Opatření rektora, kterým se stanoví termín a další podrobnosti k předkládání přehledu 

vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2012 
  (prorektor Volf) 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo a bere s úpravami se souhlasem na vědomí návrh Opatření rektora, 

kterým se stanoví termín – 20. února 2013 – a další podrobnosti k předkládání přehledu vynaložených 
finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2012. 

 
6.  Návrh Statutu Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku UK  
  (prorektor Jakubec) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere materiál po zapracování připomínek se souhlasem na vědomí.  
 
7.  Hodnotící zpráva - Internacionalizace 
     (prorektor Štech) 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo Hodnotící zprávu Internacionální dimenze UK za léta 2004 – 2010 a po 

zapracování všech připomínek doporučilo celý materiál (Souhrn, vlastní zpráva a fakultní přílohy) předložit 
poradě děkanů, Vědecké radě UK a Akademickému senátu UK. 
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8.  Doplnění návrhu na udělení pamětní medaile UK 
     (prorektor Jakubec) 
 
  Prof. Peter Demetz             FF UK 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí (udělení zlaté pamětní 
medaile UK). 

 
9.  Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad 
  (prorektor Prudký)  
 
  Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí vypořádání připomínek jednotlivých fakult k materiálu a doporučuje    

 připravit návrh výsledné podoby opatření rektora a zpracovat odpovídající návrhy změn vnitřních předpisů.  
 
10. Změna Přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy a Změna Zásad používání a ochrany znaku UK – věcné 

záměry 
  (prorektor Šobr, kancléř Jelínek) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere návrhované věcné záměry Změny Statutu UK s připomínkami na vědomí, 

doporučuje na jejich základě zpracovat příslušné návrhy změn vnitřních předpisů UK. 
 
11.  Změna Stipendijního řádu UK 
  (kancléř Jelínek) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere návrh změny Stipendijního řádu UK s připomínkami na vědomí a doporučuje   

 jeho předložení Akademickému senátu UK. 
 

12.  Smlouvy o společném vedení dizertačních prací (cotutelle) za sledované období od 1. 1. 2006 do 31. 10. 
2012 

  (prorektor Škrha) 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 
13.  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1246/3, parc. č. 1265/5 a 

parc. č. st.  1901 v k.ú. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
       (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění, provozování a užívání zařízení distribuční soustavy v částech pozemku parc. č. 
1246/3, parc. č 1265/5 a parc. č. st. 1901 v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, a doporučuje tyto návrhy předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 
k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm, c) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění k uzavření smluv. 
 

14.  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1249/6, parc. č. 1256/1 v k. 
ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

  (kvestor Kubíček) 
  
  Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, provozování a užívání zařízení distribuční soustavy v částech pozemku parc. č. 
1249/6 a parc. č. 1256/1 v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve prospěch 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, a 
doporučuje tyto návrhy předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 
k uzavření smluv. 
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15.  Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 16. 10. – 14. 11. 2012 
  Informace o přijetích plánovaných v termínu od 19. 11. 2012 

(prorektor Škrha) 
 

 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 

16.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
 Rektor Hampl: 
  
 - problematika nové uvažované grantové agentury pro zdravotnický výzkum 
 - informace z jednání monitorovacího výboru projektu kampusu ALBERTOV 
 - informace k přípravě rozpočtu na rok 2013 
 
     
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 16. 11. 2012 ve 13 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


