
Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 5. října 2015 
 

Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 
 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

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

Omluveni:  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka 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. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace PedF UK 
      (členka kolegia rektora prof. Wildová) 
       

Návrh žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu Učitelství pro střední školy studijní obor Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika 
(P/2/PhDr., - dvouoborové studium) a rozšíření o kombinovanou formu studia.  

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, souhlasí s ním a 
doporučuje jej postoupit MŠMT ČR. 
 

4. Postup v procesu vymáhání poplatků spojených se studiem, stanovených 
v letech 2006-2015 

     (prorektorka Králíčková, kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora s předloženým postupem s připomínkami souhlasí a 
materiál „Metodická pomůcka pro postup stran odpisů pohledávek spojených 
s poplatky za studium“ doporučuje se zapracovanými připomínkami zaslat 
fakultám bezprostředně po jednání AS UK dne 23.10.2015. 



 
 
5. Připomenutí 600. výročí upálení mistra Jana Husa 2015 – závěrečná zpráva 
      (člen kolegia rektora prof. Lášek) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou závěrečnou zprávu na vědomí s tím, že 
kolegium rektora doporučuje vyhotovit kompaktní dokument, který bude 
prezentován na webových stránkách UK, zodpovídá: pror. Kovář, Dr. Břízová. 
 

6. Návrh Opatření rektora  Statut Stipendia Václava Havla 
       (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Statutu Stipendia Václava 
Havla a doporučuje jej předložit k vyjádření AS UK a následně vydat formou 
opatření rektora. 
 

7. Návrh čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování „Stipendia Václava 
Havla“  

      (prorektor Škrha a kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučuje jej 
dopracovat.  
   

8. Stav elektronizace úředních agend na UK a možnosti celouniverzitního řešení 
elektronické spisové služby  

      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora  bere na vědomí předloženou zprávu o stavu 
elektronizace úředních agend na UK a možnostech celouniverzitního řešení 
elektronické spisové služby. Kolegium rektora doporučuje zajistit celouniverzitní 
systém elektronické spisové služby způsobem uvedeným v předkládané zprávě. 
Kolegium rektora ukládá kvestorce UK zajistit přípravu zadávací dokumentace a 
vypsání výběrového řízení na  dodavatele vývoje, implementace a technické 
podpory open-source systému elektronické spisové služby. Termín : 30.11. 2015. 

 
9. Návrh Opatření rektora „Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze“  
      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh opatření rektora na vědomí a po 
zapracování připomínek z diskuse a připomínek zaslaných z fakult jej doporučuje 
vydat.  

 
10. Změna způsobu úhrady cestovních nákladů studentů a akademických 

pracovníků v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for Univeristy Studies ) 

      (prorektor Škrha, kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí. 
 



11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec 
Praha ve prospěch P3ny Net s.r.o. 

      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno inženýrské sítě 
spočívající v umístění zařízení v rámci stavební akce s názvem : „ Komunikační 
přípojky pro bytové domy v lokalitě José Martího, Evropská, Praha“, k tíži 
pozemků parc. č. 305/5 a parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha a v právu 
přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, 
oprav a stavebních úprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch P3ny 
Net, s.r.o. se sídlem Křenova 438/11, PSČ 162 00., Praha 6, IČO 27252183, a 
doporučuje návrh předložit k vyjádření AS UK a poté SR 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 následně po kladném projednání na 
AS UK. 

 
12. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 3.9.-30.9.2015 a informace o 

přijetích plánovaných v termínu od 5.10.2015 
      (prorektor Škrha) 

 
Závěr: Kolegium bere přeložené informace na vědomí. 

 
13. Doplnění výběru Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2016 
      (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informace o dodatečně  předložených 
projektových záměrech CRP pro rok 2016 a souhlasí s dopracováním a 
předložením doporučených projektů za UK ve stanovených termínech. 

 
14. Návrh podkladu pro aktualizaci mapy rizik UK 
      (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučuje se obrátit na 
fakulty se žádostí o zaslání požadovaných údajů. 

  
15. Sdělení rektora 
 

- zpráva o  úmrtí prof. MUDr. Jiřího Kramla, DrSc. z 1. LF UK dne 20.9.2015  
- v návaznosti na zprávu ze dne 9.9.2015 o udělení Medaile Josefa Hlávky pro 

rok 2015 panu prof. J. Kramlovi Správní radou „Nadání Josefa, Marie a 
Zdeňky Hlávkových“ by tato medaile měla být udělena in memoriam 

- avízo jednání dne 8.10.2015 k přípravě prováděcích předpisů k novele zákona 
o vysokých školách 

- informace o přípravě zákona o neziskových zdravotnických organizacích 
- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 

vnější připomínkové řízení, za ČKR odesláno 19 zásadních připomínek 
- informace k OP URBACT III 2014-2012 vyhlášené Ministerstvem pro místní 

rozvoj 



- informace k situaci po neprodloužení platnosti akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ Univerzitě J.A. 
Komenského 

- informace ke zveřejněnému Prohlášení Předsednictva ČKR k aktivitám 
vysokých škol ČR ke zmírnění utrpení uprchlíků  

- informace k rozvojovým projektům  
- informace k aktuálnímu  stavu OP VVV a OP VaVPI 
- informace k udělení Ceny ministryně školství mládeže a tělovýchovy ČR 
- informace k probíhajícímu vnitřnímu auditu na FSV UK 
- avízo podpisu Memoranda o spolupráci UK s Národním muzeem  
- informace ke spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR, zodpovídá: pror. Rovná  
- materiál „strategická partnerství“ a „profilové obory“, zajištění překladu do 

AJ, termín do 12.10.2015, zodpovídá: pror. Konvalinka, pror. Kovář, pror. 
Škrha 

- avízo inaugurace budovy CEFRES na nové adrese Na Florenci 3, avízo 
zahájení činnosti francouzsko-české platformy pro vědeckou spolupráci, 
spojující Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách s Akademií 
věd ČR a UK dne 7.10.2015 v 18 hod. 

- informace o zájmu o spolupráci se zástupci Španělské konference rektorů 
- DZ UK 2016-2020, zajištění překladu do AJ a vytvoření stručného přehledu o 

UK 2012-2014 v AJ, termín do 31.10.2015, zodpovídá: pror. Kovář, kancléř 
Jelínek 

- problematika archivace habilitačních prací na UK, výzva k nápravě formou 
dopisu k rukám vedení LP Plzeň, zodpovídá: pror. Gerloch, kancléř Jelínek 

- informace o dopisu prof. Pavlíčka – Hlávkova nadace „Nadání Josefa, Marie a 
Zdenky Hlávkových“ ve věci Správní rady Nadání, Závěr: Kolegium rektora 
návrh doporučilo prof. Víška do dalšího funkčního období Správní rady 
Hlávkovy Nadace 

- zastoupení pana rektora na slavnostním předání Ceny předsedy GA ČR za rok 
2015, za UK Cenu předsedy GA ČR obdrželi pan prof. PhDr. Jan Klápště, 
CSc. , FF UK a doc. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia UK 

- informace ke slavnostnímu otevření první budovy kampusu Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové dne 6.10. 2015 v 11 hod. 

- Informace v souvislosti s pozemky sester Alžbětínek v areálu na Albertově 
- informace k Mezinárodní konferenci „90 let sociálního pojištění v Čechách a 

25 let existence ČSSZ“ ve dnech 5.-6.11. v Karolinu 
- Hlávkova nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, avízo 

ocenění studentů UK dne 16.11.2015 na zámku v Lužanech 
- avízo „Hokejové bitvy“ dne 27.10.2015 od 19 hod, Tipsport Aréna Praha 
- odsouhlasena změna termínu konání vánočního koncertu: 17.12.2015 ve Velké 

aule (původní termín 16.12.) 
- informace o písemné reakci primátora města Karlovy Vary Ing. Kulhánka ve 

věci nesprávných informací o údajném záměru zřídit pobočku FTVS UK 
v Karlových Varech 
 

16. Sdělení členů kolegia rektora 
 

prorektor Škrha 
- avízo účasti na slavnostním zasedání VR UP a VR LF UP při příležitosti  

inaugurace děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a 



udělení čestného doktorátu prof. MUDr. Karlu Pacákovi, DrSc. dne 6.10. 
- informace z návštěvy Mc Gill University v Montrealu ve věci „simulačního 

centra“, prezentace dne 27.10.2015 od 14 hod. se zástupci LF UK 
- informace k zaslanému dotazníku EUA 
- informace k European Uni Foundation, konference v Lucembursku 3.-

5.11.2015, téma: open space, snaha o vytvoření evropského kampusu 
- nabídka zástupců Dominikánské republiky na prezentaci UK a uspořádání 

„českého dne“ ve dnech 24.-29.1.2016, zájem ze strany FF a PřF 
      Závěr: Kolegium rektora s návrhem souhlasí a doporučuje zaslat „Letter of   
                 Intent“ 

 
 prorektor Gerloch  

- přednesen návrh 1.LF UK udělit ocenění při příležitosti jeho životního jubilea 
prof. Sykovi 
Závěr: Prof. Sykovi bude udělena zlatá pamětní medaile UK. 

- ocenění prof. Helusovi bude předáno dne 15.10.2015      
- zastoupení pana rektora dne 6.11.2015 na 11. Pražské bezpečnostní konferenci 

na téma „Evropská unie-Česko-Asie, Výzvy a příležitosti pro ekonomiku,  
obchod a bezpečnost, Dr. Mička, FSV UK 

               
prorektor Hála 
- účast na slavnostním otevření mezinárodního laserového centra ELI 

Beamlines dne 19.10.2015 
- příprava dopisu primátorce hl.m. Prahy Krnáčové v souvislosti s operačními 

programy 
 

 prorektorka Králíčková 
- informace ke „Study in Prague“ a „Study in the Czech Republic“ 
- informace k projektu „Juniorská univerzita“ 
- informace k veletrhu veřejných vysokých škol  
- avízo účasti UK na e-konferenci  v Indii 
- informace ve věci „vyhledávače“  studijních oborů/programů v ČJ a AJ, 

spolupráce s ÚVT, informace bude zaslána členům KR, aby bylo možno 
odzkoušet ve zkušebním režimu 

 
 prorektorka Rovná 

- „Den UK v Bruselu“,  upřesnění k programu scénáři akce, zodpovídá: pror. 
Rovná, pror. Kovář 

- informace ve věci pomoci uprchlíkům, spolupráce s IPSC, zahraničním 
odborem, studijním odborem a ÚJOPem 

- informace z přijetí korejské delegace, institut KAIST, dne 18.9.2015 
- informace k OECD, Ing. A. Ždimera, 1. tajemník Stálé mise 
- HORIZON 2020, informace k výběrovému řízení  

 
    členka kolegia rektora prof. Wildová 

- poděkování za přípravu a organizaci konference 7. pražské fórum Rady Evropy 
o problematice etiky ve vzdělávání ve dnech 1. - 2. 10.2015 

- informace z kolokvia dne 25.9.2015 na pozvání  J.E. Manuely Franco, 
velvyslankyně Portugalska, paní velvyslankyně vyslovila zájem o spolupráci a 
účast na akcích UK  



- informace k přijímacímu řízení na PedF UK v souvislosti s kauzou UJAK 
 

     člen kolegia rektora prof. Lášek 
- zastoupení pana rektora na udílení honoris causa dne 11.11.2015 na plzeňské 

univerzitě 
- informace o zvažovaném uspořádání sborníku z příspěvku ke 600. výročí 

upálení Mistra Jana Husa 2015 
- návrh spolupořádání konference k výročí Martina Luthera v roce 2017 

Závěr: Kolegium rektora s předneseným návrhem souhlasí  
 
člen kolegia rektora  Fontana 
- avízo jednání Sociální komise AS UK dne 7.10.2015 
- informace k agendě studentského klubu UK 
 

prorektor Kovář 
- informace k přípravě Etického kodexu UK, zodpovídá: pror. Kovář, kancléř 

Jelínek 
- pozvánka na 13.10.2015 v 17 hod, panelová diskuze pořádá Švýcarské 

velvyslanectví v  ČR, UK a zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR 
„Přímá demokracie-pojítko důvěry občanů v jejich stát“ 

- zastoupení pana rektora na udělení honoris causa dne 23.10.2015 na AMU 
- informace k přípravě vydání Výroční zprávy UK v AJ za roky 2012-14 
- akce „Týden diverzity“ dne 23.11.2015 ve 14 hod, Vlastenecký sál 
- informace k Ceně Werner von Siemens 
 

prorektor Royt 
- informace k přípravám „Mezinárodní Ceny Karla IV.“  
- předložen návrh zpracování medaile k výročí Karla IV. 
- informace o postupujících jednáních v souvislosti se zápůjčkou pláště Karla IV. 

ze zahraničí 
- informace k tématu „Urbanismus Prahy“ 
- informace k hodnocení projektů NAKI 
- informace v souvislosti s nezbytnou opravou tzv. rektorského žezla 
- zastoupení pana rektora dne 14.10.2015 na udělení honoris causa, Masarykova 

univerzita Brno 
- informace v souvislosti s termínem dokončení výroby desky donátorů UK 
- informace o nabídce emeritního rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, 

DrSc.  ohledně možnosti prezentace UK na půdě Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR   

- přednesena žádost prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. o spoluorganizátorství  
II. ročníku mezinárodní konference Postavení rodiny v sekulárním světě,  
generace 60+ společně s Jihočeskou univerzitou v Č.B., Lateránskou 
univerzitou v Římě, MZV  ČR a Arcibiskupstvím pražským 

 Závěr: Kolegium rektora souhlasí se spoluorganizátorstvím UK na uvedené 
konferenci 

 
kancléř Jelínek 

- informace k přípravě Harmonogramu Dlouhodobého záměru UK, urgence 
chybějících podkladů, materiál bude předložen na KR 12. 10. 2015 

 



kvestorka Oliveriusová 
- informace o vyhlášení nekuřáckého prostoru na RUK v rámci všech kanceláří a 

vyhrazení výlučného prostoru pro kuřáky 
- informace ve věci koleje Petrská 

 
 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 12. října  2015 ve 13,00 hod.  
 


