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Zápis z 31. zasedání kolegia rektora dne 26. června 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, 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. Vědecko-pedagogické tituly (habilitační a jmenovací řízení) 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Zdeněk, K l e i b l, Ph.D.    1. LF 
Doc. MUDr. Ivan N e t u k a, Ph.D.    1. LF 
Doc. Mgr. Jiří D r á b e k, Ph.D.    2. LF 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Alena P a ř í k o v á, Ph.D.    1. LF 
PharmDr. Radek K u č e r a, Ph.D. (třetí kolegium)  LF PL 
RNDr. Zbyněk E n g e l, Ph.D.     PřF 
RNDr. Pavel M a t ě j í č e k, Ph.D.    PřF 
Dr. Ing. Hans Raj T i w a r y, M.Sc.    MFF 
PhDr. Jiří R o h á č e k, CSc.     FF 
PhDr. Michal B a u e r, Ph.D.     FSV 
Stefan H ö s c h e l e, PhD.     ETF 
 

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



 2 

s výjimkou navrženého pana PhDr. Jiřího Roháčka, CSc., kde doporučilo jednání pozastavit a vyžádat 

si doplňující vysvětlení ze strany FF UK a pana Stefana Höscheleho, PhD., kde doporučilo rovněž 

jednání pozastavit a vyžádat si doplňující vysvětlení ze strany ETF UK. 

 

4. Novelizace opatření rektora č.  31/2008 Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském 

diplomu a o dodatku k diplomu 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR projednalo předložený návrh a po zapracování připomínek doporučuje toto OR přijmout 

s účinností od 1.9.2017 

 

5. Shrnutí výsledků šetření EUROSTUDENT VI na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

6. Zpráva k pokračování projektu CzechELib 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR UK vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje opětovně předložit dopracovaný 

materiál na základě připomínek na KR dne 10.7. 2017. 

 

7. Zpráva o zajištění překladu vnitřních předpisů fakult UK do anglického jazyka 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí. 

 

8. Roční zhodnocení působení Evropského centra 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje nejpozději v listopadu na KR předložit 

návrhy, jakým směrem má EC pokračovat v dalším roce. Dále bude rozeslán dopis děkanům ve věci 

EURAXESS, nutné stanovit koordinátora u připravovaného projektu HR Award na UK. 

 

9. Opatření rektora č. 46/2017 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál po zapracování připomínky, týkající se povinnosti informovat 

RUK do 30 dnů od Oznámení o uzavřeném nakládání s GMO, se souhlasem na vědomí. 

 

10. Návrh Opatření rektora - Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ 

a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje toto OR vydat s účinností od 1.7.2017. 

 

11. Návrh záměru systémového uspořádání v oblasti transferu technologií a znalostí na UK – červen 

2017 (Předkládací zpráva a výsledek konzultací, doplněno o Přílohu 4 – Harmonogram) 
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(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere na vědomí a schvaluje navržený další postup podle předloženého harmonogramu. 

 

12. Vyhlášení rozvojových programů pro rok 2018 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s ukončením podpory financování Vědeckých projektů excelence - 

UNCE z prostředků IP UK 2016-2018 a nahrazením této aktivity novou aktivitou Zavedení jednotného 

ekonomického systému na fakultách a součástech UK a pověřuje prorektora pro rozvoj zajištěním 

souvisejících administrativních kroků pro řádné podání žádosti o změnu na MŠMT. 

Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o Vyhlášení centralizovaného rozvojového 

programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018 a souhlasí s návrhem termínů administrace pro rok 

2018. Na podzim bude předloženo SR UK. 

 

13. Shrnující zpráva Klubu Alumni UK 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR bere předkládanou zprávu na vědomí a schvaluje navrhované úkoly pro nejbližší období, 

především proaktivně nabízet členství v Klubu Alumni při aktuálně probíhajících promocích UK. 

 

14. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek - aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a ukládá předložit zprávu o dalším vývoji na KR v termínu 11/2017. 

 

15. Návrh na prodej bývalé menzy Větrník včetně pozemků a trafostanice 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodej bývalé menzy Větrník včetně pozemků a 

trafostanice a doporučuje rektorovi UK vypsat třetí znalecký posudek a následně vyhlásit výběrové 

řízení na prodej této nemovitosti. 

 

16. Souhrnné opatření rektora o svěření nemovitého majetku UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR doporučuje rektorovi po zapracování připomínek vydat souhrnné Opatření rektora o svěření 

nemovitého majetku UK do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku. 

 

 

17. Sdělení rektora 

- ve věci hodnocení VaVaI za rok 2015 

- k vypořádání zásadních připomínek k „Návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ nejsou 

popsány definice a řešení klíčových problémů – uznatelné náklady, veřejná podpora 

- nominace panelistů Metodika 17+, dopis rektora odchází na fakulty 

- k projektu CRP 18+ týkající se GDPR, zodp. p. kancléř 

- ve věci U-multirank, Závěr: KR rozhodlo neúčastnit se U-multirank pro rok 2018 

- jednání s AV ČR – Memorandum o spolupráci, dořešit Týden vědy, zodp. pror. Konvalinka, pror. 

Kovář 

- ve věci Centra medialistických studií, zodp. rektor Zima, děkanka Friedová 
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- nominace na Cenu Milady Paulové v oblasti klinické medicíny, oslovit lékařské fakulty, předložit jako 

materiál na KR na začátku září, zodp. pror. Konvalinka 

- k dokladování mzdových výdajů v projektech OP VVV 

- připomínky LERU k FP9. rámcovému programu, příprava dopisu p. Kurtu Vandenberghemu, zodp. 

pror. Rovná 

- oslovit děkany všech fakult ve věci zaslání seznamu zahraničních agentur, se kterými spolupracují pro 

nábor svých studentů, zodp. pror. Králíčková 

- ve věci oslav 800 let Univerzity v Salamance, Coimbra group, zodp. odbor zahraniční 

- zájem o spolupráci School of Infomatics and Computing Indiana University, zodp. odbor zahraniční 

- pozvánka na mezinárodní studijní veletrh Young International Forum 2017 v Itálii ve dnech  

4.-6.10.2017, zodp. pror. Králíčková 

- k výstavbě pavilonu MaI MFF UK v Troji, zodp. pror. Hála 

- ve věci Arcibiskupského semináře, připravit informaci na KR dne 11.9.2017, zodp. paní kvestorka 

- příprava novely Mzdového předpisu, předložit první návrh na KR do konce srpna, následně bude 

předloženo fakultám a odborům 

- k přípravě „Oslav 670. výročí založení UK“, p. rektor jednal s ředitelem České televize ve věci 

přípravy dokumentárního filmu, 7.4.2018 slavnostní představení v ND „La Traviata“ 

- zasedání Francouzské konference rektorů a ČKR v pátek 8.9. od 14:30 na VŠE, zodp. pror. Rovná 

- prof. Halík obdržel za publikaci Chci, abys byl (I Want You To Be) výročním zasedání Asociace 

amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul Kniha roku v oboru filozofie 

- 42. ročník COSPAR 14. - 22.7.2018 Pasadena v USA, zodp. pror. Konvalinka 

 

 

18. Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

- materiály na KR konané dne 10.7. musí odbory předložit nejpozději do 4.7. 2017 

- ve věci mobility OP VVV, na KR dne 10.7. předložit výpočet 3 modelů dle RIV bodů a poměru počtu 

studentů na fakultách, zodp. pror. Hála 

 

prorektorka Rovná 

- info o konaném kulatém stolu v Karolinu s francouzským velvyslancem p. Rolandem Galharagua 

v minulém týdnu 

 

prorektor Gerloch 

- ve věci udělení zlaté pamětní medaile prof. Dr. Ernstu Ulrichu von Weizsäckerovi, Ph.D. dne 

12.10.2017 

 

člen kolegia rektora prof. Volf 

- ukončení působení GA UK 3 členů, návrhy na jmenování nových členů Grantové rady UK 

 

prorektor Konvalinka 

- slavnostní podpis Nadace PřF UK 

 

prorektorka Králíčková 

- ve věci sporu studenta Apostolose Valsamise 

- k přípravě žádosti do programu Režim student 

- ve věci Turnitin – ekonomická rozvaha, nacenění za přídavné funkcionality 

- ve věci Rozvoj pedagogických dovedností, bude předloženo na KR v červenci 

 

 

19. Různé 

- připomínky k deklaraci Open Accessu, zaslat pror. Roytovi emailem do pátku 30.6., bude předloženo 

jako materiál na KR dne 10.7.2017 
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- ve věci návrhu na udělení Ceny MŠMT za rok 2016/2017 Závěr: KR z předložených návrhů vybrala 

kandidáty k udělení Ceny MŠMT, zodp. pror. Králíčková 

- členové KR vzali „Rozpis termínů KR, RKR, VR UK a AS UK na období 9/2017 – 1/ 2018“ se 

souhlasem na vědomí 

- materiál „Rámcový přehled pravidelně projednávaných materiálů“ vzali členové KR na vědomí 

 

 

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

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 10. července 2017 v 13,00 ve Vlasteneckém sále Karolina 

  

 


