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Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 3. října 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

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

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

 

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. Nová příloha Opatření rektora č. 45/2017 (Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení 

poplatku spojeného se studiem)  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR projednalo předložený návrh nové přílohy OR č. 45/2017 a vyjadřuje k tomuto návrhu 

kladné stanovisko. 

 

4. Předložení žádosti o změny v Institucionálním plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016 - 2018 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: KR souhlasí s navrhovanými změnami v rámci Institucionálního plánu UK pro roky 2016-2018 

a schvaluje jejich předložení Správní radě UK k vyjádření. 

 

5. Přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora (přehled zbývajících 

případů) 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora 

(přehled zbývajících případů) na vědomí.  
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6. Sdělení rektora 

- info ze slavnostního zahájení ak. roku 2017/2018 na Technické univerzitě v Liberci a ze zasedání 

Pléna ČKR, které řešilo otázku rozdělování financí, projektové prostředky, výzvy ERDF, spolupráci 

s francouzskou konferencí rektorů 

- info k výzvě OP VVV Pregraduální vzdělávání, zodp. pror. Wildová 

- k investičním projektům (Jinonice, 2. LF UK), zodp. pror. Hála 

- k European Council for Health Research 

- zisk stříbrné medaile týmu UK na Akademickém mistrovství Evropy v bridži 

- k publikaci Expertní rady evropských akademií EASAC - Homeopatické produkty a jejich používání 

- ke končícímu období stávající RVŠ, žádost o delegování nových zástupců do Rady pro funkční období 

2018-2020 od AS UK 

- k dopisu od předsedkyně AV ČR ve věci BIOCEV 

- k projektu ULLH (Univerzitní liga ledního hokeje), zodp. pror. Kovář 

- avízo schůzky 4.10. v 10,30 na MŠMT k Rámcovým požadavkům na studijní programy filosofických 

fakult, zodp. pror. Wildová 

- příprava debaty s politiky dne 16.10. v 16,00 na PF UK - spoluorganizuje Spolek právníků Všehrd, PF 

UK a UK 

- pozvání na 8. ročník Pražského fóra ve dnech 26. - 27.10.2017, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na konferenci „Martin Luther pro dnešek“ dne 20.10 od 10,00 v Senátu Parlamentu ČR, 

zástup za p. rektora pror. Royt 

- udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého v Olomouci prof. Heinrichu Pompeyovi dne 

25.10.2017, zástup za p. rektora pror. Royt 

- zahájení Kongresu dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny dne 10.11. v 9,00, zástup za 

p. rektora pror. Škrha 

- avízo oslav 10. výročí CPPT dne 2.11. v 18,00 hod., předsálí Vlasteneckého sálu 

- avízo tiskové konference na téma „Institucionální akreditace na UK“ dne 12.10.2017 od 12,00 

- avízo představení kandidátů na funkci rektora UK 2018-2022 dne 12.10. od 15,00 v Modré 

posluchárně 

- akce v rámci „Týdne pro vzdělanost“, účast pana rektora dne 5.10. na PF UK od 19,30 hod 

- uctění památky vzniku republiky, kladení věnců u sochy TGM na Hradčanském nám. dne 28.10. 

v 11,00 hod. 

- avízo setkání „Koalice za vyšší investice do vzdělávacího systému“ dne 1.11. v 10,00 hod. ve 

Vlasteneckém sále Karolina 

 

  

7. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k upřesnění míst na UK, kde budou umístěny listiny pro sběr podpisů prezidentskými kandidáty během 

měsíce října 

- k návrhu revize tabulkové přílohy pro novou verzi Výroční zprávy o činnosti UK 

- k pracovní verzi návrhu Plánu realizace DZ UK na rok 2018  

 

prorektorka Rovná  

- info z konferenci k 25. výročí EUROPAEUM v Oxfordu 

- avízo semináře 23.10. od 15,00 na RUK se zástupci z Uni. v Oxfordu k doktorským studiím 

- k přípravě Memoranda o spolupráci s Uni. St. Andrews 

- k připravované Direktivě EU týkající se Copyright 

 

 

prorektor Škrha 

- avízo „Dny UK v Kanadě“ budou v termínu 15. – 20. 3. 2018 
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prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 26.10. 

- info ze slavnostní přednášky prof. JUDr. Karla Eliáše „Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a 

proměnlivostí zákonodárství“ dne 2.10.2018 na AV ČR 

 

prorektorka Wildová 

- k nové definici „Standard učitele“ 

- k šetření „Absolvent“ - PedF UK je koordinační fakultou 

 

prorektor Hála 

- avízo dvoudenního 11. zasedání MV OP VVV ve dnech 11. - 12.10. na MŠMT 

 

prorektor Royt 

- k zahájení Juniorské univerzity na UK 

- info z účasti na oslavách sv. Václava v St. Boleslavi 

 

prorektor Konvalinka 

- info z meetingu LERU C7 v Chorvatsku v Dubrovníku, plán na rozšíření LERU na 25 členů v roce 

2019 

- k možnosti vzniku Trilaterální smlouvy mezi UK s Uni. v Curychu a Uni. v Ženevě 

 

prorektorka Králíčková 

- info o velkém zájmu o projekt „Pedagogické dovednosti“ 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 16. října 2017 v 11,00 ve Vlasteneckém sále Karolina. 

 


