
Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 25. března 2013 
 

 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – 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 
 

Omluven:   
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 
  

1. Akce v historické budově Karolina  
 

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.  
 
 

2. Etický kodex Univerzity Karlovy v Praze 
(prorektor Jakubec)  

 
Závěr: Kolegium rektora bere s připomínkami materiál na vědomí a doporučuje jej předložit na VR 
UK a AS UK. 
 
 

3. Rozpis prostředků GA UK v roce 2013 
(prorektor Volf) 

 
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh bere s připomínkami na vědomí a doporučuje jej 
k realizaci. 
 

 
4. Návrh novely Vnitřního mzdového předpisu UK – věcný záměr hlavních bodů 

(kvestor Kubíček, kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh s připomínkami na vědomí, doporučuje jeho 
projednání s děkany fakult a v Ekonomické komisi AS UK a po dopracování doporučuje předložení 
návrhu novely Vnitřního mzdového předpisu AS UK ke standardnímu připomínkovému řízení a 
projednání.  
 
 

5. Sdělení rektora 
 
- informace o jednání s ministrem školství 
 
 
 



6. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektor Škrha 

-  informace k zahraničnímu zastoupení na slavnostním zasedání VR UK dne 3. dubna 2013 
 
prorektor Štech 

- informace z jednání OECD v Paříži 
 
prorektor Tichý 

- naplánováno setkání expertů ve věci přestavby bývalé menzy 17. listopadu 
- upozornění na nutnost vyhotovit náhradní, resp. záložní záznam hudebního doprovodu při 

promocích Bc. na Malé Straně (např. v případě onemocnění varhaníka) 
 
prorektor Volf 

- informace k průběžným zprávám PRVOUK za rok 2012 
 
prorektor Šobr 

- pozvánka na 3. Koncert cyklu Akademické rezonance (26. března ve skleníku Botanické zahrady 
Přf UK) 

- informace k akci Dny otevřených dveří v Karolinu (víkend 6. - 7. dubna 2013, vždy od 10,00-
16,00 hod) 

- informace o připravovaných číslech časopisu FORUM 
 
kancléř Jelínek 

- příprava VZČ 2012, informace o struktuře a harmonogramu 
- informace ke spuštění nového webu UK, v dalším období bude web v pilotním provozu  
- informace k jednání ohledně univerzitních nemocnic 
- informace k novele VŠ zákona a probíhajícím jednáním na MŠMT 
 

 
 
Zapsala: Květuše Klimentová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 15. dubna 2013 ve 13 hodin. 
 
 


