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Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 9. května 2017 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

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

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka 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. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

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

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

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením stříbrné medaile UK s termínem předání dne 25.5. na 

zasedání Vědecké rady UK a to: 

Prof. RNDr. Eva Smolková-Keulemansová, DrSc. 
RNDr. Vojen Ložek, DrSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN 
 

4. Novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR po zapracování připomínek doporučuje předložit na KR dne 15.5.2017. Zároveň materiál 

doporučuje předložit Radě KaM. 

 

5. Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR po zapracování připomínek schvaluje předložený návrh OR, doporučuje ho předložit 

k vyjádření AS UK a následně ho doporučuje vydat. 
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6. Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR po zapracování připomínek schvaluje předložený návrh OR a doporučuje ho předložit 

k vyjádření AS UK a následně, po registraci stipendijního řádu na MŠMT, opatření rektora vydat. 

 

7. Elektronické žádosti studentů podávané prostřednictvím speciální aplikace 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR doporučuje elektronické podávání žádostí studentů vytvořenou aplikací v rámci SIS, 

zejména pro vyřizování a doručování žádostí ve věcech dle §69a odst. 3 ZoVŠ. Informace bude 

předána tajemníkům fakult a studijním proděkanům fakult, informováni budou v tété věci i členové 

RKR. 

 

8. Návrh OR - Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné 

vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním 

programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh OR a doporučuje jej vydat. 

 

9. Informace o aktualizaci opatření rektora 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR bere informaci na vědomí, doporučuje materiál znovu předložit na KR dne 22.5. 

s přehledem těch OR, která zbývají ještě aktualizovat a s přehledem (a termínem) chystaných nových 

OR k vydání. 

 

10. Návrh na prodloužení funkčního období členů Rady celoživotního vzdělávání Univerzity 

Karlovy  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s navrženým postupem. 

 

11. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 

financování výsledků soutěže v roce 2017. 

Dále KR doporučuje předložit materiál upravující rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních 

monografií na UK 2018 s novými principy pro české monografie a pro zahraniční monografie a to 

s termínem předložení na jednání kolegia rektora v  červenci 2017. 

 

12. Rozdělení příspěvku na podporu uskutečňování mezinárodních studijních programů na UK v 

roce 2017 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje rozdělení příspěvku na podporu mezinárodních studijních 

programů Univerzity Karlovy v roce 2017 
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13. Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 2016 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s Vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 

2016 a doporučuje jeho předložení k vyjádření Správní radě UK. 

 

14. Projekt „Univerzita a republika 1918 - 2018“ a oslavy 670. výročí založení UK v dubnu 2018 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR doporučuje realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2018 dle předloženého návrhu. 

Dále KR ukládá pror. Kovářovi oslovit sponzory. 

 

15. Návrh Memoranda o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství pražského  

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR projednalo návrh Memoranda o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství pražského, 

souhlasí s jeho obsahem a doporučuje jeho uzavření. 

 

16. Kupní smlouva na koupi pozemku v areálu Výcvikového střediska v Dobronicích 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č.  st. 81/2, 

k. ú. Křída u Stádlce, obec Stádlec, za kupní cenu ve výši 2 000,- Kč a doporučuje návrh předložit 

k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího 

souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 

k uzavření smlouvy.   

 

 

17. Sdělení rektora 

- avízo jednání s místopředsedou vlády P. Bělobrádkem dne 10.5.2017 

- info k zahájení 6. ročníku Discovery AWARD, zodp. pror. Royt 

- info k Ceně Wernera von Siemense, zodp. prof. Royt 

- k přípravě Memoranda o spolupráci UK, Svaz měst a obcí ČR a ČKR bude předloženo na KR dne 

15.5., zodp. paní kvestorka 

- k setkání zástupců ČKR s kolumbijskou delegací dne 19.6. v Karolinu 

 

18. Sdělení členů kolegia  

 

prorektor Royt 

- návrh na udělení ocenění v souvislosti s životním jubileem prof. ThDr. Ing. Jakubovi Trojanovi to 

historické medaile s termínem předání na VR UK dne 25.5. 2017 a prof. PhDr. Ladislavu Hejdánkovi, 

dr. h. C., zaslání blahopřejného dopisu, zodp: kancléř Prášil 

 

prorektorka Wildová 

- info k  harmonogramu a o zaslání požadovaných dokladů pro II. návštěvu mezinárodního 

hodnotitelského týmu ve dnech 30.5. – 2.6.2017 na UK 

- info k dnešní besedě paní ministryně Valachové na PedF UK 

 

prorektorka Králíčková 

- k přípravě nového OR Studijní a zkušební řád UK – bude předložen na KR dne 15.5. 

- k nostrifikaci právního vzdělání univerzity v Oxfordu 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1534081117455097/?lang=cs
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prorektorka Rovná 

- info o ukončení 1. kola soutěže CELSA, celkem podáno 55 žádostí, z toho 9 žádostí podala UK ve 

spolupráci s Uni v Lovani 

- osloveni řečníci v rámci přípravy Rektorské konference 2018 na UK 

- příprava prezentace na jednání v Bruselu dne 20.6., zodp. Evropské centrum ve spolupráci s odborem 

vědy, nutné připravit do konce května, nejpozději pak předat panu rektorovi do 3./5.6. 

 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. května 2017 v 13,00 ve Vlasteckém sále Karolina 

  

 


