
Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 12. 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. 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 
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 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

 Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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 docentem  a profesorem 

(prorektor Gerloch) 
 
Návrhy na jmenování profesorem : 
 
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.                                      FSV 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na zasedání VR UK návrh na 
jmenování profesorem. 

 
Návrhy na jmenování docentem : 
 
Mgr. Petr Christov, Ph.D.                                                     FF 
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (předloženo podruhé)      PedF   
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem, 
s výjimkou návrhu na jmenování Mgr. Petra Christova, Ph.D. z FF UK, který bude projednán na 
příštím zasedání KR. 
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4. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem – prof. Jonathan S. Duke-Cohan,  1.LF UK 
      (prorektor Gerloch) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrh na jmenování hostujícím profesorem. 
 
5. Návrhy akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení – Mezinárodní teritoriální 

studia (FSV UK) 
(prorektor Gerloch ) 
 

 Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučilo jej k předložení na VR UK. 
 
6. Návrh žádosti o rozšíření akreditace FSV UK 
      (členka kolegia rektora prof. Wildová) 
       

Návrh žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mediální 
a komunikační studia o studijní obor Strategická komunikace (NMgr/P/2) 

 
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučilo jej postoupit MŠMT ČR. 
 

7. Návrh obsahového zacílení strategického celouniverzitního ESF projektu v rámci OP VVV 
     (prorektor Hála) 
 

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

8. Informace o katalogu služeb UK v oblasti smluvního výzkumu 
     (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložené informace o katalogu služeb UK v oblasti smluvního 
výzkumu na vědomí a  dále ukládá informace zveřejnit, zodpovídá: pror. Kovář, MUDr. Prášil, 
Mgr. Hájek.  

 
9. Návrh záměru systémového uspořádání v oblasti transferu technologií a znalostí na UK 
     (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a ukládá zpracovat koncepci a právní 
analýzu systémového uspořádání v oblasti transferu technologií a znalostí na UK.  

 
10. Kalendář akcí pro absolventy na ZS 2015/2016 
      (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou  informaci se souhlasem na vědomí. 
 

11. Kupní smlouva na převod nemovitostí UK v Brandýse nad Labem 
       (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, IČO 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví: 
- pozemku parc.č.st. 246, jehož součástí je stavba č.p. 59, pozemku parc.č.1095 a pozemku 

parc.č.1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
- pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p. 694, pozemku parc.č.2270/34 a pozemku 
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parc.č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
- pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs 

nad labem – Stará Boleslav, 
za celkovou kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč, a doporučuje předložit jej k vyjádření AS UK 
a poté SR UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 111/1998 Sv., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy. 
 

12. Návrh na posunutí termínu vratky mimořádného příspěvku poskytnutého fakultám 
formou půjčky na předfinancování projektů v rámci výzvy 3.4 operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace a návrh na navýšení částky půjčky pro FSV UK o dalších 1,5 
mil. K č 

      (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení termínu vratky mimořádného 
příspěvku poskytnutého fakultám na předfinancování projektů v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI  
a doporučuje jej předložit AS UK ke schválení: jedná se o posunutí termínu z 30.11.2015 na 
31.3.2016 u FTVS UK, u FSV UK na 31.5.2016 a u ETF UK na 30.4.2016 - částka výši 5 mil. 
Kč. Kolegium rektora rovněž projednalo návrh na navýšení půjčky pro FSV UK z původních 
6 mil. Kč o dalších 1,5 mil. Kč a doporučuje jej předložit AS UK ke schválení. 
   

13. Tabulky dosavadně potvrzených účastníků oslav a konference Legacy of Charles IV. 
      (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci na vědomí. 
 
14. Sdělení rektora 
 

- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
- dne 8.10. proběhlo slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016 v Českých 

Budějovicích 
- zpráva ze zasedání ČKR ve dnech 8.-9.10.2015, usnesení ČKR ze dne 9.10.2015  
- informace o jednáních ve věci alokace OP VVV pro pražské vysoké školy 
- informace z jednání s radním Dolínkem na téma  „Pražský kreativní klastr“- budova 

Špalíček, zodpovídá: prof. Kovář a pror. Hála 
- informace o udělení Ceny Discovery AWARD 2014, udělované v roce 2015 umístění 

v 1. kategorii za UK Ing. J. Rusz, Ph.D. z 1.LF UK, ve 2. kategorii MUDr. Ester 
Mejstříková, Ph.D. z 2.LF UK  

- informace o  nutnosti doplnění kontrolní komise v agendě podpory zájmové činnosti 
studentů, navrženi MUDr. Josef Fontana a Lukáš Kostík  

- avízo podpisu Memoranda o spolupráci UK s Národním muzeem  
- informace o udělení záštity konání 10. ročníku MENE TEKEL v r. 2016 
- avízo cesty s vládní delegací ve dnech 23.-27.11.2015 do Číny 
- informace k výzvě LERU „Open Access“, Závěr: Kolegium rektora odsouhlasilo připojení 

se k výzvě, zodpovídá: pror. Rovná 
- informace k „rankingům“, doporučeno zveřejnění, zodpovídá: Mgr. Hájek  
- avízo účasti na zasedání při příležitosti 380. výročí založení Trnavské univerzity v Trnavě 

UK dne 22.10.2015, zastoupení: pror. Gerloch 
- Nadační fond Neuron na podporu vědy - předávání Cen Neuron za přínos světové vědě 

1.12.2015  
- informace ke zvýšení tržeb v UK Point  
- stav portrétní galerie rektorů UK, portrét prof. V. Hampla, zodpovídá  pror. Royt 
- informace z konání Akademických her v Olomouci ve dnech 7.-11.9.2015, UK obhájila 
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prvenství, sportovci UK získali 15 zlatých medailí 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje setkání se sportovci, zaslání blahopřejných dopisů, 
zodpovídá:  pror. Kovář 
 

15. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prorektor Gerloch  

- informace k přípravě programu na VR UK dne 22.10.2015 
- informace k  programu setkání pořádaného u příležitosti životního jubilea emeritního rektora 

UK  prof. JUDr. Karla Malého dne 26.10.2015 ve 12,00 hod 
- zastoupení pana rektora na Univerzitě Komenského v Bratislavě – udělení čestného 

doktorátu Mr. Ban Ki-moonovi dne 19.10.2015  
 
 prorektorka Králíčková 

- informace ke „Study in Prague“ a „Study in the Czech Republic“ 
- informace k veletrhu veřejných vysokých škol 

 
      prorektorka Rovná 

- „Den UK v Bruselu“,  upřesnění k programu, zodpovídá: pror. Rovná, pror. Kovář 
- informace ve věci ocenění LADY PRO 
- informace ve věci uprchlíků, kontaktní osobou jmenována  Mgr. Š. Rauchová, IPSC UK 
- informace ve věci podmínek pro získání evropských grantů/ Etická komise UK – zodpovídá 

pror. Rovná, kancléř Jelínek 
 

   člen kolegia rektora prof. Lášek 
- zastoupení pana rektora na inauguraci košického rektora dne 15.10.2015 
 
člen kolegia rektora  Fontana 
- informace Studentské unie UK o bezplatně poskytnuté reklamě pro UK v MHD 
- informace o návrhu Dr. Urychové/IPSC o studii proveditelnosti e-shopu UK, Závěr: 

Kolegium rektora doporučuje  předložit  materiál k projednání do KR   
 

 prorektor Kovář 
- informace z veletrhu VŠ v Bratislavě, velký zájem o UK 

 
 
 
 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 19. října  2015 ve 13,00 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 


