
Zápis z 17. zasedání kolegia rektora dne 2. března 2015 
 
 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

 Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor  UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 
 Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Omluveny:  
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora 
                 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrhy na jmenování  profesorem a návrhy na jmenování docentem 
      (prorektor Gerloch) 
 
  Návrhy na jmenování profesorem 
 

  Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.   1.LF   
  Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.    MFF 
  Doc. RNDr. Petr Heřman, CSc.    MFF 
 
  Závěr: Kolegium  rektora  projednalo a  doporučilo  k  projednání na VR UK návrhy na jmenování  
  profesorem. 
 
  Návrhy na jmenování docentem 
 

  Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.    PřF 
  Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.    PřF 
  RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.    PřF 
  Mgr. Milan Hladík, Ph.D.     MFF 
  Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.    MFF 
  Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.    MFF 
  PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.     FSV 
 
  Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Návrh na jmenování emeritním profesorem 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.   PřF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním 
profesorem.  
  

5. Návrh na udělení pamětních medailí UK 
      (prorektor Gerloch) 
 
       Prof. Raphael Mechoulam, Ph.D.    1. LF  zlatá medaile 
       za principiální objevy v oblasti chemie a účinků 
       fytokanabinoidů a objev endokanabinoidů, jež 
       umožnily použití konopí a látek z něj v moderní 
       humánní medicíně 
 
       Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.    KTF  zlatá medaile 
       za zásluhy o rozvoj filosofie 
 
       Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.     KTF  zlatá  medaile 
       za zásluhy o rozvoj dějin umění 
 
       Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.     FF  stříbrná medaile 
       za zásluhy o rozvoj dějin umění 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením pamětních medailí UK. 
 

6. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FSV a PřF UK 
(prorektor Štech) 
 
1.  PřF – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Geologie, studijní obor Praktická  
     geobiologie (P/3) 
2.  FSV – prodloužení  akreditace  navazujícího  magisterského   studijního   programu   Sociologie,  
     studijní obor Sociologie (P/2/PhDr) 

 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučuje žádosti k dalšímu řízení. 
 
7. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2015 
 (prof. Volf) 
 

Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo, po zevrubné diskusi souhlasí s navrženým 
financováním projektů Specifického vysokoškolského výzkumu a doporučuje výsledky sddělit 
fakultám a zveřejnit na webu UK. 

 
8. Rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí Univerzity 

Karlovy v Praze pro rok 2015 
(kancléř Jelínek) 

   
Závěr: Kolegium  rektora  souhlasí  s  návrhem Rozpisu státních neinvestičních dotací a příspěvků na 
provoz  fakult  a  dalších  součástí  Univerzity Karlovy  pro  rok 2015 a doporučuje návrh – s drobnou 
úpravou – předložit k projednání rozšířenému kolegiu rektora a následně Správní radě UK k vyjádření 
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a Akademickému senátu UK ke schválení. 
 
9. Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2015 

(kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora  bere  rozpočet  Univerzity  Karlovy  na rok 2015 se souhlasem na vědomí 
a  doporučuje předložit k dalšímu projednání rozšířenému kolegiu rektora a ke schválení AS UK. 

 
10. Návrh metodiky joint degree (akreditace a realizace studijních programů meziuniverzitního 
 studia typu joint degree a multiple degree) 
 (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že jeho další rozpracování bude 
předloženo do konce června, vzorové dohody pak v říjnu 2015. 

 
11. „Vlajkové lod ě“ UK 
      (prorektor Konvalinka) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučuje materiál přepracovat a následně předložit 
k projednání rozšířenému kolegiu rektora dne 9.3.  

 
12. Strategická partnerství UK 
 (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že jeho další rozpracování bude 
předloženo na kolegium rektora 23. 3. 2015. 

 
13. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy ETF UK 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 
      Závěr: Kolegium  rektora  projednalo  návrh    opatření    rektora   o   svěření   nemovitostí do správy 
      Evangelické   teologické   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. 
 
14. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku parc. č. 214/2 k.ú. Hradec Králové, 
      obec Hradec Králové pro stavbu křižovatka Brněnská 
     (kvestorka Oliveriusová) 
 
      Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod 
      části   pozemku    parc.  č.  214/2,  k.ú.  Hradec  Králové,  obec  Hradec Králové, zatíženého stavbou 
      křižovatky    Brněnská    v    Hradci   Králové  a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému 
      senátu  UK  a  poté  Správní  radě UK k  udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 
      písm. a) zák. č. 111/1998  Sb.,  o vysokých školách, v  platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí 
      smlouvě kupní. 
 
15. Víceúčelová sportovní hala BIOS v Brandýse nad Labem 
      (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium   rektora   bere   na    vědomí    předložené  informace o stavu sportovní haly BIOS 
a doporučuje rektorovi oslovit město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za účelem dlouhodobého 
pronájmu. Pokud město neprojeví zájem, nabídnout halu BIOS postupem podle Pravidel pro správu 
majetku UK k prodeji. 
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16. Sdělení rektora 
 

- informace o jednání zástupců ČKR s premiérem Sobotkou a ministrem Chládkem dne 
5. 3. 2015 v 15,00 h ve Vlasteneckém sále Karolina 

- příprava Dlouhodobého záměru UK 2016-2020, materiál bude předložen na KR 9.3.2015; na 
toto jednání dále předložit pouze neodkladné zálěžitosti 

- zpráva o personálních záležitostech na FTVS 
- pozvánka na matematickou olympiádu gymnázia Ch. Dopplera dne 22.3. 2015 
- informace o konání Rektorského dne 13.5. 2015, otázka financování, zodpovídá: 

Ing. Oliveriusová 
- informace o dopisu tří pracovníků Etnologického ústavu FF UK 
- informace o reakci na článek doc. Lemeškina 
- informace ke Stipendiu Václava Havla, zodpovídá: pror. Rovná 
- informace o přijetí – prof. Calie Pistorius -  University of Hull, dne 23.2. 2015 
- rozpis prostředků GA UK bude předložen na KR dne 23.3. 2015 
- Principy hodnocení vědy na UK, materiál bude předložen na dubnovém KR 
- informace o přípravě vyhlášky o akreditačních standardech 
- dokument k legální migraci 
- informace o akčním plánu francouzsko-českého strategického partnerství 
- Mezinárodní rada, materiál bude předložen na KR dne 23.3.2015, informaci zveřejnit 

a medializovat dne 7.4., zodpovídá: pror. Konvalinka 
- Návrh změny Edičního řádu bude předložen na KR 16.3. 
- informace k vizualizaci výstavy Mistr Jan Hus 
- informace o instalaci monumentální skulptury I. Veselého dne 9.3. 2015 
- informace o konferenci IPN Metodika ze dne 27.2. 2015 
- informace o pozvání na zasedání Německé konference rektorů, termín: 11.5. 2015 
- informace k HOLBERG PRIZE 
- prezentace pro studenty medicíny ve spolupráci s Ústeckým krajem, termín: 31.3. 
- smlouva s konsorciem Elixír, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- program jednání rozšířeného kolegia rektora 9.3.2015, začátek v 9.30hod 

 
 
17. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektorka Rovná 

- návštěva rektora a děkanů Leidenské univerzity na UK v termínu 26. – 27.3. 2015 
          
prorektor Štech 

- informace k proběhlému závěrečnému semináři KREDO 
 
prorektor Hála 

- informace k Biocevu 
- materiál v záležitosti Centrální univerzitní archiv bude předložen na KR 16.3.2015 
 

Ing. Oliveriusová 
- informace k novele o veřejných zakázkách 
- informace o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s vynucenou evakuací Karolina dne 23.2., 

nutná revize a příprava schématu postupu informovanosti v krizových situacích, materiál bude 
předložen na KR dne 16.3., zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 

 
prof. Volf 

- informace k hodnocení projektů GA UK  
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MUDr. Fontana  
- dotaz k výuce cizích jazyků na UK 

 
prorektor Konvalinka 

- informace z výjezdního zasedání RVVI (rozpočet na vědu a výzkum, plány na zřízení Nového 
Ministerstva pro výzkum a inovace) 

 
prorektor Škrha 

- návštěva vice-prezidenta Uni Hongkong na UK ve dnech 14.5. v 11,00 h 
 

 

prorektor Royt 
- informace k žádosti Muzea v Mladé Boleslavi o zapůjčení výstavy LISTOPAD 

 
prorektor Kovář 

- informace k Ceně M. Petruska za prezentaci, celkem 9 návrhů 
 
Kancléř Jelínek 

- aktuální informace k registraci změn vnitřních předpisů UK 
- termín zasedání SR UK dne 17.3. v 17.30h, problematika BIOCEV 

 
 
 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 9. března 2015 bezprostředně po skončení jednání RKR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


