
Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 2. června 2014 
 
 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.- člen kolegia rektora UK 
Ing. Miroslava Oliveriusová – pověřena výkonem pracovní agendy kvestorky UK  
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Ing. Josef Kubíček – člen kolegia rektora UK 

 Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluven: Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
   
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 

 
 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
3. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 
  (prorektor Gerloch) 
 
  Anesteziologie a intenzivní medicína    3. LF UK 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh na akreditaci oboru 
habilitačního a jmenovacího řízení. 

 
4. Návrh žádosti o  prodloužení akreditace – FF UK 
 (prorektor Štech) 
 

a) FF UK – prodloužení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Čeština 
v komunikaci neslyšících, studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr/P/2/PhDr. – 
jednooborové) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádost postoupit  Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
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5. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu – LF HK 
  (prorektor Royt) 
 

a) LF HK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Neurologie se čtyřletou 
standardní dobou studia (P/K/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 
Závěr: Kolegium rektora  doporučuje žádost o udělení akreditace postoupit k posouzení Vědecké radě 
UK dne 19.6. 2014. 

  
 
6. Návrh žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu – FHS UK 
      (prorektor Štech, prorektor Royt) 
 

a) FHS UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Historické vědy, studijní 
obor Soudobé evropské dějiny (P/K/3/ČJ/NJ/AJ) 

 
Závěr: Pan rektor bude členy kolegia rektora informovat na zasedání kolegia dne 16.6. o výstupech 
z jednání s děkany FF, FSV a FHS. 

 
7. Změna Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy 
 (prof. Volf) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje zapracovat do Zásad platné znění Grantového řádu po jednání 
AS UK dne 6.6. 2014 a poté bude materiál předložen k projednání VR UK dne 19.6. 2014.  

 
8. Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov 
 (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě 
výstavby Kampusu Albertov a doporučuje návrh předložit na AS UK. 

 
9. Nemovitosti vhodné k redislokaci nebo prodeji – závěry jednání dislokačně-investiční komise ze 

dne 12.5. 2014 
     (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere -  po diskuzi – na vědomí předložené informace a ukládá 
Ing. Oliveriusové ve spolupráci s odborem výstavby, právním odborem a KaM realizovat závěry 
z jednání dislokačně-investiční komise. 

 
10. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 2.5. – 28.5. 2014. Informace o přijetích 

plánovaných v termínu od 2.6. 2014 
 (prorektor Škrha) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
11. Sdělení rektora 

- Ing. M. Oliveriusová byla pověřena výkonem pracovní agendy kvestora UK, poděkování 
MUDr. M. Prášilovi, Ph.D. 

- informace k termínům dovolené členů kolegia rektora v období 7-9/2014 
- informace k plánovaným termínům zasedání kolegia rektora: 9.6. ve 13,00 hod., 16.6. ve 

13,00 hod, 30.6. v 15,00 hod., 4.8. v 10,00 hod, 1.9. ve 13,00 hod 
- termín docentské promoce: 9. 12. 2014 
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- informace z jednání ve věci Pražské výzvy 
- informace k ukončení sporu mezi hl. m. Prahou a Univerzitou Karlovou, proběhlo 

mimosoudní vyrovnání, které se týká budov a pozemků v Celetné ulici a v ulici 
M.D.Rettigové 

- dne 30.5. schválila RVVI  Metodiku hodnocení vědeckých výsledků  
- iniciativa zástupce německého velvyslanectví k podpoře vícejazyčnosti v ČR, kolegium 

rektora vyjádřilo projektu „ŠPRECHTÍME“ podporu, zodpovídá: pror. Rovná 
- informace ke stipendijnímu programu Věda bez hranic 
- problematika vymáhání poplatků, materiál bude předložen na KR dne 9.6. 2014, zodpovídá: 

pror. Králíčková 
- informace k umístění pamětní desky Ernsta Macha na fasádu objektu Ovocný trh 7, vznesena 

žádost o vyjádření Historické komise  
- veřejné slyšení v Senátu ČR dne 10.6. 2014 v 10 hodin, účast: pror. Štech 
- seminář „Veřejná podpora ve vysokém školství a výzkumu“ dne 19.6. 2014, účast: Ing. 

Oliveriusová, MUDr. Prášil 
- informace a avízo k červnovému programu, nutné zajistit: Cena J. Hlávky, medaile J. Hlávky, 

Cena Jaroslava Jirsy,  Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
- omluva neúčasti zástupců UK na  zasedání General Assembly Coimbra Group  ve dnech 10. -

13. 6. 2014 v Groningenu, zodpovídá: pror. Rovná 
- pozvánka na světový pohár ve vodním slalomu ve dnech 20.-22.6.2014, předávání 

startovacích čísel dne 18.6.  
- informace o novém programu TA ČR - program DELTA, nutno zajistit přípravu projektů na 

UK, zodpovídá: pror. Hála, dr. Prášil 
- informace k ustavení Agentury pro zdravotnický výzkum, granty budou vypsány cca k 27.6. 
- avizo jednání s p. kardinálem dne 3.6. 2014 
- problematika novely vysokoškolského zákona, příprava připomínek pro další jednání pracovní 

komise  
 
12. Sdělení členů kolegia 
 
       kancléř Jelínek 

- novela vysokoškolského zákona – podrobná informace o hlavních problematických bodech 
materiálu 

- udělení stříbrné pamětní medaile UK dlouholetému členu Správní rady UK doc. RNDr. 
Milanu Stloukalovi, DrSc. na zasedání SR UK dne 18.6. 2014 
Závěr: Kolegium rektora s udělením pamětní medaile souhlasí.  

 
       pror. Rovná 

- informace ke vznikajícímu Evropskému centru UK, diskuze k připomínkám z fakult, dne 
16.6. se uskuteční setkání s proděkany 

- informace z jednání s CEFRES   
- informace ke Stipendiu Václava Havla, jednání s MŠMT a MZ, možnost čerpání finanční 

podpory 
 

       pror. Škrha 
- informace ke Stipendiu Václava Havla, osloveny fakulty, aby se do 16.6. vyjádřily, zda 

uchazeče (celkem 17 osob) přijmou 
- infomace o vyhlášení dalšího kola grantů pro post-doc pozice 
- informace o podpisu smlouvy mezi pěti univerzitami: Humboldt-Berlin, Vídeň, Varšava, 

Budapešť a UK  
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       pror. Štech 

- informace k Akreditační komisi 
 

       prof. Volf 
 -    probíhá závěrečné hodnocení zpráv GA UK  
 
       pror. Králíčková 

- informace k programovému výboru programu Health 
  
       prof. Royt 

- informace k oslavám výročí narození Karla IV.  
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 9. června  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


