
Zápis z 34. zasedání kolegia rektora dne 7. září 2015 
 

 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 
            Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
      Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

            Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 

 Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  
 

Omluveni:  
            Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
 

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 docentem : 
 

RNDr. Jan Malínský, Ph.D.              předloženo podruhé     PřF 
  RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.        předloženo podruhé     PřF 
  PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.               předloženo podruhé     FTVS 
  JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D.                                       PF 
  PhDr. Josef Bartoň, Th.D.                                                      HTF        
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování  návrhy na jmenování 
docentem, vyjma návrhu na jmenování PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D., který bude z důvodu 
procesního pochybení vrácen na fakultu.  
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4. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem 
     (prorektor Gerloch) 
 

Prof. Jacques Rupnik                               FSV 
Prof. Thomas Hatina, Ph.D.                      HTF 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování  návrhy na jmenování 
hostujícím profesorem. 

 
5. Návrh uchazečů UK na členy OVHP a EP pro RVVI 
      (prorektor Konvalinka, prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy projednalo s tím, že připomínky a návrhy členové 
kolegia zašlou do 11. 9. 2015 pror. Konvalinkovi. 
 

6. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2016 
      (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o předložených projektových záměrech 
CRP pro rok 2016 a souhlasí s dopracováním a předloženým navržených projektů za Univerzitu 
Karlovu, včetně projektu „Study in Prague“, ve stanovených termínech s tím, že bude ověřeno 
zaměření a participace UK v projektu „Synergie pro vyšší kvalitu v síti VŠ“ 

 
7. Stipendium Václava Havla a příspěvky pro účastníky programů celoživotního vzdělávání 
      (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál přepracovat dle připomínek a předložit ho na další 
zasedání KR dne 17.9.2015, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová a kancléř Jelínek. 

 
8. Struktura zprávy o pr ůběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK 
      (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh struktury zprávy o průběhu hodnocení výuky 
studenty na fakultách UK se souhlasem na vědomí a doporučuje její vydání formou opatření 
rektora. 

 
9. Systém zajišťování kvality na UK – návrh k diskuzi 
      (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že bude doplněn na základě 
připomínek a opětovně předložen na jednání KR dne 19.10.2015. 

 
10. Přípravy oslav 700. Výročí narození Karla IV. – průběžná zpráva 
      (prorektor  Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí.  
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11. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování odkupu pozemků 

v souvislosti s akcí „Rekonstrukce menzy 17. listopadu“ 
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrh na uvolnění částky ve výši 1187 tis. Kč na 
financování odkupu pozemků p.č. 493/16 a p.č. 4110/3 předložit na jednání AS UK dne 
23.9.2015. 

 
12. Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 uzavřené mezi ústavem molekulární 

genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednavateli na straně jedné 
a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu 
„Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“ 

      (prorektor Hála) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 
21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou 
v Praze jako objednavateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a 
POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.1.2014, 
Dodatku č. 2 ze dne 04.08.2014. Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2014, Dodatku č. 4 ze dne 
12.01.2015, Dodatku č. 5 ze dne 20.01.2015. Dodatku č. 6 ze dne 06.05.2015 a Dodatku č.7 ze 
dne 02.07.2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího 
písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, k uzavření Dodatku č. 8.  

 
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – horkovodu Větrník – k tíži 

pozemků parc. Č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch 
Pražská teplárenská LPZ, a.s.  

      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby 
„Nového horkovodního napojení „Koleje Větrník“, v části pozemku parc. Č. 3540/2, 3540/3, 
3610/5 a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem 
zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve 
prospěch pražské teplárenské LPZ, a.s. se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 17000, Praha 7, IČO 
45273600, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 
radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák.č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 
14. Informace o přijetích uskutečněných v termínech 6.8.-3.9.2015 a informace o přijetích 

plánovaných v termínu od 7.9.2015 
(prorektor Škrha) 

            
Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí. 
 

  
15. Sdělení rektora 
 

- pan rektor přivítal novou členku kolegia rektora Prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., 
děkanku PedF UK 

- pan rektor poděkoval za přípravu a vydání výroční zprávy UK za rok 2014  
- informace z TK v Karolinu dne 4.9.2015 na téma Kampus Albertov  - architektonická soutěž 
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- avízo jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
 

- příprava zákona o neziskových zdravotnických zařízeních - informace z jednání s děkany 
lékařských fakult UK, avízo jednání spolu s děkany lékařských fakult v ČR a rektory 
příslušných vysokých škol na Ministerstvu zdravotnictví 

- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, avizo jednání 
s vicepremiérem Bělobrádkem  

- informace z jednání s nám. MŠMT Plagou a nám. Matouškovou 
- avízo zasedání předsednictva ČKR dne 10.9.2015 a jednání ČKR ve dnech 8. a 9. října 

v Českých Budějovicích 
- avízo jednání s nám. Marksem dne 11.9.2015  
- informace k problematice financování HORIZON 2020 
- informace k IPN Metodice, zaslány připomínky 
- informace z jednání se starostou Lomeckým  (Praha 1) dne 2. 9. 2015 
- informace k Rankingu CWUR -Center for World University Ranking 
- informace o potvrzení účasti primátorky hl.m. Prahy Krnáčové na konferenci „The 

University in The City“ v Poitier ve dnech 7.-10.6.2016  
- informace o doručené omluvě účasti prezidenta SRN J. Gaucka z 10. generální konference 

European Consortium for Political Research v září 2016, FSV UK 
- informace k dopisu děkance FTVS ve věci stanoviska k úvahám o zřízení pobočky fakulty 

v Karlovarském kraji  
- informace ke spolupráci UK s Českou spořitelnou 
- informace JUDr. Schönbacha, zastupujícího pana Antonína Švehlu, ze dne 4.9.2015 o 

nabídce podpory studia  imigrantů na UK formou finančního daru ve výši 100 tis. Kč 
- informace ve věci personálních záležitostí na FTVS UK 
- informace k nezpůsobilým výdajům BIOCEV 

Závěr: KR doporučuje úhradu reálně skutečně vzniklých nákladů, zodpovídá: kvestorka 
Oliveriusová 

- informace k objektu kolej Petrská 
- zpráva o dosažených úsporách při kontraktech na odběr plynu a elektřiny 
- informace k telekomunikačním službám na UK 
- avízo jednání s ředitelem Kongresového centra Praha J.Hollanem v souvislosti s akcí UK 

dne 10.12.2015 
- informace k žádosti Marka Lisého ze dne 3.9.2015 o zpřístupnění údajů o přednáškách na 

veřejných univerzitách zdarma pro veřejnost, zodpovídá: členka kolegia prof.  Wildová  
- informace k podpisu memoranda o spolupráci UK a Hl.m. Prahy dne 8.9.2015 v 18 hodin 

v rezidenci primátorky 
- avízo účasti a zahájení 7. Pražského fóra o vzdělávacích politikách v Evropě na téma 

„Towards a Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education“ dne 
1.-2.10.2015 

- připomínky a návrhy k přípravě Memoranda UK a Národního muzea budou předloženy na 
příští KR dne 17.9.2045, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová a pror. Kovář 

- avízo účasti na akci u příležitosti nástupu nových velvyslanců ČR do jejich funkce: paní 
Hana Hubáčková bude nově zastupovat ČR v Italské republice, pan Ivan Hoťka v Indonéské 
republice, pan Pavel Bechný v Peru, pan Miroslav Koska v Lotyšské republice a pan Michal 
Král v Jihoafrické republice 

- informace k oslavě jubilea prof. Josefa Kouteckého dne 30.9.2015  
- zastoupení rektora Zimy v době nepřítomnosti ve dnech 12.-15.9. a 22.-30. září 2015, 

zastupující prorektor Kovář 
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16. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 kancléř Jelínek 

- informace k přípravě harmonogramu Dlouhodobého záměru UK; pracovní verze bude 
předložena na KR 17.9.2015 

- informace ke zveřejňování habilitačních prací, avízo podkladu pro příští zasedání KR 
   
      prorektor Škrha 

- informace k průběhu dalšího jednání s Ing. Tatarkovou, ředitelkou Domu zahraničních 
služeb 

- informace ke „strategickým partnerstvím“ UK 
- informace z jednání se společností Mac Planck Gesellschaft 
- avízo jednání na Institut Karolinska v průběhu služební cesty  
- avízo příjetí kostarického ministra zahraničních věcí Manuela Gonzáleze Sanze dne 

10.9.2015 
- informace ve věci spolufinancování 5. asijské konference v roce 2016, raut pro účastníky 

dne 7.4.2015 v 19 hodin 
 

      prorektor Gerloch   
      -   zastoupení pana rektora na slavnostním otevření pobočky Bank of China v ČR dne 31.8.2015 

 
      prorektor Hála 

- informace o jednání ve věci víceúčelové haly BIOS v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
Závěr: KR doporučuje zadat vypracování nového znaleckého posudku, zodpovídá: Ing. 
Kurzová 

 
 prorektorka Králíčková 

- žádost o umožnění přístupu do ESS UK pro více pracovníků studijního odboru RUK  
- informace o zahájení projektu „Juniorské univerzity“ 
- informace k průběhu přezkumných řízení ve věci přijetí ke studiu, inforamce o řízení na FF 

UK  
 

     člen kolegia rektora prof. Lášek 
- informace ke konferenci Jan Hus a pražská univerzita konané ve dnech 17.-18.9.2015 

v Karolinu 
- účast na inauguraci rektora Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Petra Kónyu, Ph.D., 

spojenou se slavnostním zahájením ak.r. 2015/2016 dne 23.9.2015 
      
     členka kolegia rektora prof. Wildová 

- informace k programu Double Degree 
- informace k vytvoření pracovních skupin v průběhu října t.r. 
- informace k ECTS/ Free User Manuals nad User Guides, zodpovídá: Mgr. Tomášek 
- informace o jednání zástupců humanitních fakult ohledně problematiky vzájemných úhrad za 

transfery výuky 
    
   člen kolegia rektora dr. Fontana 
      -      informace k Ceně J. Opletala 
      -      informace k „antiplagiátorství“  

-      podnět  k zápisu do studia, zápis volitelných předmětů v termínu 14.-20.9., 3 fakulty tuto   
       podmínku v souladu s opatřením rektora  nesplňují, fakulty budou upozorněny 
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      prorektor Kovář 

- informace ke III. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus Slovakia 2015 v říjnu t.r. 

- informace k XXII. Ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus 2015 v listopadu 2015 

- informace k přípravě nového čísla Fórum, téma: 700.výročí narození Karla IV. 
- informace k přípravě nástěnného kalendáře UK pro rok 2016 
- avízo přednášky starosty města Hamburg dne 13.10.2015 v 9h, Vlastenecký sál Karolina 
 

 prorektor Royt 
- avízo účasti na Národní svatováclavské pouti dne 28.9. ve Staré Boleslavi 
- k jednání s  Thomson Reuters 
- návrh variant umístění daru čínské premiérky při příležitosti přijetí na UK 
      Závěr: KR doporučuje umístit obraz na čestném místě v Klubu rektora  
- informace o termínu dohotovení nových talárů 
- zastoupení pana rektora na oslavách 25. výročí Centra pro teoretická studia UK  
- informace k žádosti Univerzitního křesťanské hnutí v souvislosti se žádostí prof. Schimmel 

z Uni Karlsruhe o záštitu rektora UK nad přednáškou s názvem „The Big Bang and The 
Theory of God“ 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou žádost  na vědomí, doporučuje záštitu rektora UK 
udělit. 

 
 prorektor Konvalinka 

- informace k TÝDNU VĚDY 
- informace k akci dne 9.9.2015 „Den vědy na pražských vysokých školách“ 
- příprava nominace na Cenu ministryně MŠMT  
- informace k nominantům na udělení Ceny Česká hlava 
- informace k profilovým oborům UK – příprava brožurky v AJ 
- informace z jednání dne 26.8.2015 na téma „Spolupráce s Izraelem“ za účasti náměstka 

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Mgr. A. Markse  
- informace k financování programů COST, INGO II, EUPRO II 

 
 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se koná ve čtvrtek  dne 17. září 2015 ve 13,00 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


