
Zápis z 24. zasedání kolegia rektora dne 16. září 2013 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Prof. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., MBA – 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 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
  

Omluven: RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
  
1. Akce v historické budově 

 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2.   Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 
  (prorektor Jakubec) 
 
  Kardiochirurgie, Dějiny lékařství    1.LF 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrhy na akreditaci oborů habilitačních a   
      jmenovacích řízení k předložení Vědecké radě. 
 
3. Informace o jednání pracovní komise dne 2. září 2013 ohledně oborově specifických požadavků 

pro habilita ční a jmenovací řízení 
  (prorektor Jakubec) 
 
  Závěr: Kolegium rektora bere po diskuzi informaci na vědomí s tím, že ji poskytne VR UK. 
 
4.   Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření  akreditace studijních programů 
 (prorektor Prudký) 

 
1) HTF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Specializace 

v pedagogice se studijním oborem Sociální pedagogika (P/3) 
2) FF UK –  prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie se  studijním 

oborem Finská studia (P/3 – dvouoborové studium) 
3) FF UK –  prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium navazujícího 

magisterského studijního programu Filologie se studijním oborem  Japonská studia (P/2 – 
jednooborové a dvouoborové studium) 

4) FF UK – rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní 
obor Dějiny antické civilizace (P/3 – dvouoborové studium) 

5) FF UK –  rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické 
vědy o studijní obor Dějiny antické civilizace (P/2/PhDr – jednooborové a dvouoborové 
studium) 

6) FaF UK –  prodloužení a rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia navazujícího 
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, studijní obor Odborný 
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pracovník v laboratorních metodách (P/K/2/RNDr) 
7) FHS UK –  prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

Historické vědy se studijním oborem Orální historie – soudobé dějiny (P/K/2/Čj/Aj) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti postoupit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
s tím, že v případě žádosti ad 3) je současně nutné vyjasnit celkovou akreditační situaci oboru 
Japonská studia. 

   
 5.  Termíny udělení Dr.h.c. 

(prorektor Jakubec) 
 
Prof. Aravind Joshi    návrh MFF UK 30. 10. 2013 ve 14 hod 
Prof. Anthony Frederic George Dixon, Ph.D. návrh PřF UK  20. 11. 2013 ve 14 hod 
Prof. Dr. Peter Kurmann, Dr.h.c.   návrh KTF UK 20. 11. 2013 ve 14 hod 

 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace se souhlasem na vědomí.  
 
6. Návrh na udělení pamětní medaile UK 

(prorektor Jakubec) 
 
Prof. Dr.phil. habil. Bruno Klein   návrh KTF UK 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje udělení zlaté pamětní medaile UK za zásluhy o rozvoj dějin   
 umění a propagaci české vědy v zahraničí. 

 
7. Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 

ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 
  (prorektor Volf) 
 
   Doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.  MFF UK 
   Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.   PřF UK 
   Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.   CERGE UK 
  
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje nominaci uvedených kandidátů na Cenu ministra 2013.  
  
8. Problematika poplatků spojených se studiem – Změny Statutu a přílohy č.6 Statutu UK 

(pan kancléř) 
 

 Závěr: Kolegium rektora bere návrh řešení dalšího postupu u poplatků spojených se studiem se      
    souhlasem na vědomí a předložené návrhy změn Statutu UK a přílohy č.6 Statutu UK doporučuje  
    k projednání v Akademickém senátu UK. 
 
9. Informace podávající přehled o zahraničních výzkumnících působících na UK v rámci Fondu 

„Post-doc“ od roku 2011 a přehled předložených závěrečných/průběžných zpráv 
(prorektor Škrha) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 
10.  Mezinárodní mobilita studentů  a akademických pracovníků na fakultách UK 

(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere – po diskuzi - předložený materiál na vědomí. 
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11. Pravidla účasti fakult UK ve Výzvě číslo 3.4 OP VaVpI – „Modernizace stávající 

infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem“ k p ředkládání projektů v rámci prioritní  osy 
4, oblasti podpory 4. 1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

 (prorektor Tichý) 
  

Závěr: Kolegium rektora  bere informaci na vědomí s tím, že konkrétní pravidla účasti fakult budou 
upřesněna a projednána vedením Univerzity Karlovy v Praze až po vyhlášení uvedené výzvy 3.4OP 
VaVpI na webu MŠMT. 

 
12. Čerpání finančních prostředků dokumentace programu 233 310 a 133 21E – stav ke konci 

srpna 2013 
(prorektor Tichý) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o předložení investičního záměru na MŠMT, který 
využije finanční prostředky dosud nevyčerpané v dokumentaci programu 233 310 na nákup 
strojů/přístrojů plánovaných fakultami/součástmi v rámci FRM. Registrované investiční záměry 
akcí“233D312000134 UK-FSV Rekonstrukce prostor v CDMS Krystal pro umístění knihovního 
fondu“ a „233D319000022 UK-SBZ-Karolinum-Rekonstrukce VZT“ zůstávají v plánu dokumentace 
programu 233 310 na rok 2013 zařazeny s tím, že další kontrola jejich včasné realizovatelnosti 
proběhne během října 2013.  

  
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/53, parc. č. 

725/180, parc. č. 725/54, parc. č. 725/52 a parc. č. 725/191 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec 
Hradec Králové ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s. 

  (kvestor Kubíček) 
 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení v části 
pozemků parc. č. 725/53, parc. č. 725/180, parc. č. 725/54 a parc. č. 725/52 a parc. č. 725/191 v k.ú. 
Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s., se sídlem 
v Opatovicích nad Labem – Pardubice, PSČ 532 13, IČO 28800621, a doporučuje návrh smlouvy 
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 smlouvy.   

 
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 725/180, parc. č.  

725/54 a parc. č. 725/52 v k.ú. Nový Hradec Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
  (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování rozvodného energetického zařízení v části 
pozemků parc. č. 725/180, parc. č. 725/54 a parc. č. 725/52 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec 
Králové ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02. IČO 
24729035, a doporučuje návrh smlouvy 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 smlouvy. 

 
15. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy 

Přírodovědecké fakulty 
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  (kvestor Kubíček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora o svěření nemovitostí do 
správy Přírodovědecké fakulty a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu 
UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze. 

 
16. Sdělení rektora 
 

- informace k vyhlášce o rozpočtových pravidlech 
- prezidentská novela zákona o vysokých školách (problematika jmenování profesorů) 
- položení základního kamene projektu BIOCEV dne 7.10.2013 v 10,00 hod. ve Vestci u Prahy 
- slavnostní zahájení programu Václav Havel EUROPAEUM MA programme dne 26.9.2013 
- problematika potenciálně uvolňovaného objektu Ministerstva obrany Invalidovna v pražském 

Karlínu, výsledky průzkumu zájmu fakult, situace ohledně jednání se státními orgány 
 
 
17. Sdělení  členů kolegia rektora 
  
prorektor Škrha 

- zákon o univerzitních nemocnicích 
 
prorektor Štech 

- program KREDO 
 
prorektor Tichý 

- současný stav  akce 2.LF- Plzeňská ul., jednání s náměstkyní Bartoňovou 
 
prorektor Šobr 

- souhrnné informace z přezkumného řízení 
 
 
 
 
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
 Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 30. 9. 2013 v 15 hodin. 


