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Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 3. 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. Lenka Rovná, CSc. – 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 

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  

 

Omluveni: 

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 medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením stříbrné medaile UK prof. MUDr. Eduardu 

Zvěřinovi, DrSc. za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru neurochirurgie. 

 

4. Náležitosti a harmonogram přípravy žádosti o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje upravit harmonogram tak, 

aby veškeré dokumenty a kroky byly dokončeny nejpozději k 5.9.2017.  

 

5. Změna Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy 

(člen kolegia rektora prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK projednalo předložené materiály, souhlasí s jejich zněním a doporučuje předložit jako 

nové Opatření rektora k projednání na VR UK. 

 

6. Návrh koncepce vzdělávání akademických pracovníků Univerzity Karlovy v pedagogických 

dovednostech 

(prorektorka Wildová, prorektorka Králíčková) 
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Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje zahájit daný 

projekt. 

 
7.  Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů - revize OR č. 13/2015 ve znění OR 

č. 2/2016 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje po zapracování připomínek návrh změny OR č. 13/2015 (Zásady 

pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů) ve znění OR č. 2/2016 a doporučuje předložit AS 

UK. 

 

8. Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. Doporučuje kvestorce UK zajistit 

předložení návrhu Pravidel počítačové sítě Univerzity Karlovy k připomínkování a navržení 

odůvodněných změn a doplnění vedení fakult a součástí. Dále materiál doporučuje předložit ke 

kontrole vedoucím odborů RUK a doporučuje zpracovateli materiálu (ÚVT) zohlednit akademické 

prostředí vzhledem k činnostem univerzity. 

 

9. Podpora provozu systému Turnitin na UK – současný stav 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR UK vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje rozšířit pilotní část o další dvě 

fakulty, aby byl lépe vystihnut profil univerzity. Ukládá provést srovnání systému Turnitin se 

stávajícím systémem do konce června a následně rozhodne, zda dojde k zapojení systému Turnitin do 

systému hodnocení kvality závěrečných prací na UK. 

 

10. Změna Opatření rektora č. 34/2015 - Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní 

pobyty 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR předložený návrh změny Opatření rektora č. 34/2015 projednalo a doporučuje OR vydat.  

 

11. Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o pravidlech pro přidělování startovacích 

bytů na Univerzitě Karlově a doporučuje OR vydat.  

 

12. Rector’s Conference. University and the Republic, 100 years of Czechoslovakia/Czech Republic. 

Legacy of Democracy, Humanism and Responsibility 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený návrh a doporučuje oslovit s tímto návrhem 

univerzitní asociace. 

 

13. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 27. 1.  do 27. 3. 2017 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 3. 4. 2017 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 
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14. Návrh opatření rektora o vnitřním kontrolním systému na Univerzitě Karlově 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh opatření rektora o vnitřním kontrolním systému na 

Univerzitě Karlově se souhlasným stanoviskem a doporučuje po doplnění o odkaz na definici 

vedoucího pracovníka OR vydat. 

 

15. Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu 

Karlovu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje rektorovi vydat opatření rektora upravující Pověření ředitelů 

součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu. 

 

16. Dodatek č .1 k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání v zámku Poděbrady 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Oliver T&T s.r.o., IČO: 24655601, se sídlem 

Lipová 66, 289 12 Třebestovice, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.9.2016, 

uvedený v příloze tohoto materiálu, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 

v souladu s čl. 51 Statutu UK. 

 

 

17. Sdělení rektora 

 

- k prohlášení AS UK na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti 

- odeslána žádost o sponzoring Hokejové bitvy 2017 pod záštitou rektorů UK, ČZÚ, ČVUT, VŠE- 

ŠKODA AUTO 

- info ze zasedání UNICA v Římě na konci března 2017 

- proběhlo připojení UK v kampani na podporu lidí s autismem „Česko svítí modře“ 

- dne 20.3. zasedala dislokační komise – řešena kauza bývalé menzy Větrník, budou podány znalecké 

posudky 

- k OP VVV, avízo jednání s nám. Velčovským 6.4. 

- v rámci investiční akce 54 mil. Kč - přístroje, aktivně chystat výběrová řízení prostřednictvím ÚVT, 

zodp. paní kvestorka 

- k novému investičnímu programu MŠMT, aktualizovat investiční tabulky – oslovit fakulty, SBZ, ÚJOP 

a KaM 

- pan rektor sděluje prorektorům a vedoucím odborů, že nejzazší termín pro podání podkladů, návrhů 

prezentací rektora UK je vždy nejméně 7 dní před konáním akce, jinak bude akce a účast rektora 

zrušena 

- pan rektor ukládá pror. Kovářovi a paní kvestorce, aby zajistili proškolení odpovědných pracovníků 

vnějších vztahů na PowerPoint 

- k Center for World University Rankings – dne 3.4. zveřejnění výsledků 

- odeslat na MŠMT připomínky k rozdělení příspěvku do 10.4., zodp. p. kancléř 

- dne 31.3 odešly návrhy za UK do atestačních komisí 

- k Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2015 a k narovnání v „Hodnocení 2016“, zodp. pror. 

Konvalinka 

- k BIOCEVu 

- k benefitům za program PROGRES, zodp. pror. Konvalinka 

- k přípravě hodnocení výzkumu na VŠ dle M17+ 

- k úpravě chodníků před knihkupectvím Celetná 18  

- k přípravě Opatření rektora dle vnitřních předpisů, zodp. pan kancléř 

- k přípravě Výroční zprávy UK, zodp. pan kancléř 

- model financování vysokých škol VVŠ 2018+ na MŠMT, zodp. pan kancléř 
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- k objektu Běstvina, zodp. paní kvestorka 

- návrhnout nového člena do komise pro startovací byty 

- příprava smlouvy s Pražským arcibiskupstvím 

- Fund of Excellence - zajištuje Erste Group podpora mimořádně talentovaných studentů při studiu 

v zahraničí, zodp. pror. Škrha 

- připomínky k metodickým materiálům k institucionální akreditaci, zodp. pror. Wildová 

- k návštěvě mezinárodní evaluační komise na UK ve dnech 26.-28.4.2017 

- k plánované návštěvě nizozemských univerzit v termínu 6.-10.11.2017 

- k podpisu slavnostní smlouvy na stavbu Svatovítských varhan 24.4. v katedrále sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha, zastoupí pror. Royt a paní kvestorka 

- k Pražskému studentskému summitu 7.-10.4. 

- avízo 51. ročníku Biologické olympiády v MU Brno dne 27.4., omluva z důvodu konání VR UK  

- avízo přednášky prof. Ing. V. Klase na HTF dne 25.4.  

- avízo jednání Rady Česko-čínského centra UK 11.4. od 15.00 zastupuje pror. Kovář, pan kancléř 

- avízo pozvánky od Učené společnosti na přednášku prof. Cédric Villaniho dne 13.4. v Modré 

posluchárně 

- oznámení kandidatury pana rektora pro nadcházející volební období, předání Programu pro volbu 

kandidáta na funkci rektora 2018-2022 „Univerzita Karlova – univerzita třetího tisíciletí“ členům KR 

 

 

18. Sdělení členů kolegia  

 

prorektorka Wildová 

- avízo semináře Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace 11.5. na PedF UK 

- avízo Kulatého stolu k přípravě institucionální akreditace dne 10.5. 

 

prorektorka Rovná 

- příprava přednášky francouzského velvyslance v ČR p. Rolanda Galharague v Karolinu 

- info z udílení Dr.h.c. mezinárodně uznávané režisérce Agnieszce Holland 

- info ze setkání s panem velvyslancem ČR v Bruselu Mgr. Jaroslavem Kurfürstem  

- avízo pozvání na slyšení v Evropském parlamentu na téma „Brexit a vzdělávání“ dne 21.6., na akce 

v daném čase zde v Praze zastoupí paní prorektorku na akci CELSA pan pror. Konvalinka, na 

Zahradní slavnosti Alumni pan pror. Kovář 

 

prorektor Gerloch 

- info z návštěvě vrcholných představitelů italské justice dne 30.3. v Karolinu - místopředsedy italského 

Vrchního rady soudců Dr. Giovanni Legniniho a předsedy Nejvyššího kasačního soudu Dr. Giovanni 

Canzio  

 

prorektorka Králíčková 

- ke kauze studentů ze Srí Lanky, nutné vyžádat stanovisko všech lékařských fakult 

 

člen kolegia rektora Mgr. Zima 

- avízo kulatých stolů určených doktorandům na MŠMT dne 11.4. 

 

prorektor Royt  

- k sbírce UK pro velkou píšťalu Svatovítských varhan, bude odeslán dopis zástupcům akademické obce 

UK 

- k setkání s honorárním konsulem 19.4. na hradu Lauf u Norimberka  

 

prorektor Kovář  

- k přípravě egyptské výstavy 

- vydání nového čísla časopisu Forum 02/2016 dne 6.4.2017 
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člen kolegia rektora prof. Lášek 

- info z jednání v Budapešti nad přípravou workshopu a konference „Reformace ve střední a východní 

Evropě“   

 

 

 

 

 

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

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná dne 10. dubna 2017 v 13,00 ve Vlasteckém sále Karolina 
 


