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Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 10. dubna 2017 

 

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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluvena: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Jarmila H e i s s i g e r o v á, Ph.D.   1. LF 
Doc. Mgr. Petr S v o b o d a, Ph.D.    PřF 
Doc. RNDr. Jan P e ř i n a, Ph.D.     MFF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Vladimír R i l j a k, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Jan T r n k a, Ph.D.     2. LF 
MUDr. Alexandra B r a ž i n o v á, Ph.D.    3. LF 
RNDr. Jiří K r á l, Dr.      PřF 
RNDr. Vít J e l í n e k, Ph.D.     MFF 
Mgr. Radek Č e c h, Ph.D. (druhé kolegium po přerušení) FF 
Mgr. Jiří M u d r á k, Ph.D.     PedF 
Mgr. Et. Mgr. Jakub G r y g a r, Ph.D.    FHS 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem 

s výjimkou  Mgr. Et. Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D./FHS UK, kde se jednání přerušuje a bude projednáno  

na dalším kolegiu rektora. 
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4. Návrh na jmenování hostujícím profesorem 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 

 
Prof. RNDr. Martin Vácha, CSc. MFF 

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

 

5. Změna přílohy Statutu č. 2 - Poplatky spojené se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere uvedený materiál na vědomí a doporučuje předložit ke schválení AS 

UK. 

 

6. Revize opatření rektora č. 19/2014 ve znění č. 22/2015 „Stanovení odměn školitelům studentů po 

absolvování studia v doktorském studijním programu“ 

(prorektor Ryot) 

 

Závěr: KR předložený návrh opatření rektora schvaluje s účinností od 1. října 2017 ve formátu nového 

opatření rektora 

 

7. Revize OR č. 27/2015 - Pravidla uznávání zahraničního VŠ vzdělání v ČR Univerzitou Karlovou 

pro studijní programy a obory, které jsou přípravou na výkon regulovaných zdravotnických 

povolání 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere uvedený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje vydat nové OR.   

 

8. Návrh záměru systémového uspořádání v oblasti transferu technologií a znalostí na UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál s připomínkami na vědomí, vznesené připomínky doporučuje 

do materiálu zapracovat a znovu jej předložit na KR v květnu t.r. 

 

9. Projekt vybudování centrální spisovny RUK – aktuální stav 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí s tím, schvaluje postupný 

převoz materiálů uložených v depozitáři v Lešeticích s termínem 29.9.2017, zajištění odvozu a 

odborné skartace dokumentů na RUK s termínem 28.4.2017 a dále předložení předpisu upravujícího 

fungování spisovny rovněž v termínu 28.4.2017. 

 

10. Analýza podmínek implementace jednotného ekonomického informačního systému UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, z předložených variant pro další 
postup v oblasti implementace nového ekonomického systému UK schvaluje variantu č. 1 -

Centralizovaný EIS na centrální infrastruktuře a doporučuje postupovat dle navrženého 

harmonogramu. 
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11. Sdělení rektora 

- informace k doručenému dopisu vícepremiéra Vlády ČR P. Bělobrádka k hodnocení výsledku  

     VO 2015  a 2016 

       -    informace ke schůzce s náměstkem MŠMT ČR p.Velčovským na téma OP VVV 

       -    informace ze služební cesty do Varšavy na LERU CE7 Spring Meeting, jednání o spolupráci s Uni  

            Sorbonna, avízo pořádání semináře dne 19.6.t.r. ve Varšavě k vysokoškolskému zákonu, pan rektor   

            byl požádán o přednášku na toto téma 

 -    avízo akce dne 20.6.t.r. v Bruselu / 9. rámcový program 

 -    informace o zvolení rektorky VŠE, prof. Machkové, do čela Výkonného výboru  EUA 

       -    informace ke schválení výstavby MEPHARED II Vládou ČR dne 10.4.2017 

       -    informace k žádosti Uni Ružomberok k účasti na Magna Charta 

       -   informace o písemné odpovědi předsedy Vlády Maďarska V. Orbána ve věci Středoevropské     

           univerzity v Budapešti 

       -   informace o pozvání Uni Granada v rámci oslav 30. výročí Erasmus Programme ve dnech 25.-27.5. t.r. 

       -   avízo 140. zasedání Pléna ČKR dne 13.4.2017 na VŠB-TUO v Ostravě 

       -   avízo schůzky s Dr. Cihelkovou-Kučerovou dne 21.4.2017 

       -   avízo jednání na téma kampus Albertov dne 27.4.2017 

       -  informace k „Celetné 13“ – podání trestního oznámení na neznámého pachatele/posprejované vchodové   

           dveře, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 

       -   k přípravě nového investičního programu UK, zodpovídá: pror. Hála, kvestorka Oliveriusová 

       -   informace ke konferenci dne 24.5.2017 „Česká republika a muslimské země“ pořádáné egyptským    

           velvyslanectvím  

- k žádosti Dr. K. Havlíčka o záštitu nad projektem Pražský právnický podzim, KR souhlasí  s udělením   

     záštity 

- k žádosti prof. L. Šulové o záštitu nad mezinárodním kongresem AIFREF dme 18.-19.5., KR souhlasí     

     s udělením záštity 

- Majáles 2017, Praha Letňany, dne 29.4.2017 – účast pror. Royt,  pror. Wildová 

       -   avízo změn konání termínů KR: 25.4. v 15,30 h., 2.5. ve 12 h.,  9.5. v 11 h.,  22.5. ve 14,30 h.,      

           dne 5.6. v 9 h.  

-  avízo setkání s nově jmenovanou předsedkyní AV ČR a členy vedení AV ČR dne 29.5.2017  v 16,30 h. 

 

12. Sdělení členů kolegia  

 

prorektor Škrha  

- informace ze zasedání CENTRAL Governance Meeting ve dnech 6.-7.4.2017 

- avízo služební zahraniční cesty do Číny ve dnech 14.-16.4.2017 / SAFEA 

 

prorektorka Wildová 

- ke Kulatému stolu pořádaném dne 10.4.2017 - k přípravě institucionální akreditace, vyzdvihnut přínos 

pana Mgr. Maňáska 

- avízo pořádání dalšího Kulatého stolu dne 26.4.2017 v 10 hod. 

 

prorektor Gerloch 

- k programu VR UK dne 27.4.2017 

     

    prorektor Royt 

       -    k zasedání komise ve věci zaměstnaneckého díla 

 

 

 

 Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v úterý 25. dubna 2017 v 15,30 ve Vlasteckém sále Karolina  


