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Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 6. listopadu 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 

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

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

 

Omluveni: 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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. Návrh opatření rektora „Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací“ 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere po zapracování připomínek předložený materiál na vědomí a doporučuje 

nové OR vydat k zveřejnění. 

 

4.  Novelizace opatření rektora č. 10/2013 „Působnost garantů studijních programů“ 

(prorektorka Wildová) 

 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje po diskuzi daný materiál, souhlasí s navrženou I.variantou a 

doporučuje připravit OR k vydání, dále doporučuje předložit pro informaci na RKR dne 4.12.2017. 

 
5. Návrh nového opatření rektora Evidence programů celoživotního vzdělávání 

(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR a doporučuje toto opatření přijmout 

s účinností od 15. listopadu 2017. 
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6. Veletrh Absolvent 2017 - Druhá informace o přípravách 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje postup příprav Veletrhu Absolvent 2017 včetně rozesílání 

pozvánek pro studenty přes SIS. 

 

7. Zpráva o analýze informovanosti studentů Univerzity Karlovy o aktivitách Informačního, 

poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy 

(PhDr. Tejkalová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a doporučuje na začátku letního semestru 

rozeslat studentům prostřednictvím SIS informace o činnosti IPSC. 

 

8. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 20.9.-31.10.2017, Informace o přijetích 

plánovaných v termínu 6.11.-19.12.2017 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí 

 

9. Zpráva o aktuálním stavu celouniverzitního projektu implementace systému elektronické 

spisové služby na Univerzitě Karlově 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a žádá předložit další informaci o stavu 

implementace na KR v dubnu 2018. 

 

10. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku v souvislosti se schválením Archivace digitálních 

dokumentů UK na kolegiu rektora dne 11. 9. 2017 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku ve výši 15 mil. Kč 

(vč. DPH) z tzv. „Mikuláše“ v souvislosti se schválením projektu Archivace digitálních dokumentů 

UK na kolegiu rektora dne 11. 9. 2017 a doporučuje jej předložit ekonomické komisi AS UK 

v listopadu a následně v prosinci na zasedání AS UK. 

 

11. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na kofinancování celouniverzitních projektů 

operačních programů 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku ve výši 7,325 mil. Kč 

(z tzv. „Mikuláše“) na kofinancování celouniverzitních projektů operačních programů (OP) 

a doporučuje jej předložit ekonomické komisi AS UK v listopadu a následně v prosinci na zasedání AS 

UK. 

 

12. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu dějin 

a archivu UK v Motole 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku ve výši 14,5 mil. Kč 

(z tzv. „Mikuláše“) na přípravu stavby nové vlastní budovy Ústavu dějin a archivu UK v Motole 

a doporučuje jej předložit ekonomické komisi AS UK v listopadu a následně v prosinci na zasedání AS 

UK. 
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13. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr pořídit projektovou dokumentaci na zhotovení projektu 

Mephared 2, a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Akademickému senátu Univerzity 

Karlovy, a poté Správní radě Univerzity Karlovy. 

 

14. Kupní smlouva o koupi spoluvlastnických podílů na pozemcích  zastavěných BIOCEV 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

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

kupujícím a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, 

142 20 Praha 4, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu o velikosti 

ideálních 40 % na pozemku parc. č. 291/3, parc. č. st. 956, parc. č. 293/6, parc. č. 294/6, parc. č. 294/7, 

parc. č. 294/8, parc. č. st. 955 a pozemku parc. č. 306, dále spoluvlastnického podílu o velikosti 55,44 

% na pozemku parc. č. st. 952, a spoluvlastnického podílu o velikosti 30 % na pozemku parc. č. st. 

953, to vše v  k. ú.  Vestec u Prahy, obec Vestec, za kupní cenu ve výši 34 185 000,- Kč bez DPH a 

doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 

předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.  

 
15. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha  

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha a 

doporučuje rektorovi UK vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto nemovitostí. 

 

16. Sdělení rektora 

- info z dnešního slavnostní otevření nové budovy Masarykova ústavu a zahájení projektu Zpřístupnění 

Knihovny TGM 

- info k proběhlým volbám kandidátů na funkci rektora na jiných VVŠ a o již realizovaných volbách 

děkanů na UK 

- k stávajícím studijním programům a oborům a návrh nových studijních programů, NMgr. PhD. 

v doktorských programech – k akreditace PGS programů platforma, společné programy 

- připravit dopis prof. Hamplovi s žádostí, aby do 30.11. 2017 předložil, jaké změny byly iniciovány od 

letošního jara v oborové radě PGS biomedicína, zodp. pror. Royt 

- v rámci akreditací předložit nejpozději na jaře 2018 společensko-vědní platformu, zodp. pror. Royt 

- jednotný vizuální styl UK (aktuální podoba powerpointových prezentací) bude předložen na KR dne 

4.12., zodp. pror. Kovář 

- realizovat proškolení zaměstnanců RUK v oblasti příprav prezentací UK zodp. p. kancléř, p. kvestorka 

- k problematice dostudování studentů, zodp. pror. Wildová 

- k OP VVV Podpora rozvoje studijního prostřední na VŠ alias Nábyteček, termín pro fakulty 17.11., 

bude předloženo na KR dne 27.11., zodp. pror. Hála 

- investiční akce, předložit na KR do konce listopadu, zodp. pror. Hála 

- ukončení pasportizace UK je stanoven termín do 11/2018, zodp. pror. Hála 

- k hodnocení 2015, připravit odpověď pro p. ministra Bělobrádka, zodp. pror. Konvalinka 

- info o rizikových projektech (Jinonice, 2. LF UK) zodp. pror. Hála 

- k čerpání spolkové činnosti na UK, předložit materiál na KR v prosinci, zodp. p. kvestorka 

- info o vítězství v hokejové bitvě týmu UK proti MU 

- k SZZ Pedagogika - výchova ke zdraví, zodp. pror. Králíčková 

- info k umístění v rankinzích, v žebříčku Best Global Universities UK patří mezi 200 nejlepších 

vysokých škol, připravit na KR dne 27.11. přehled hlavních rankingů, zodp. p. kancléř 

- vypořádání vnitřního mzdového předpisu, bude předloženo na KR dne 27.11. , zodp. p. kvestorka 

- info o stavu vymáhání poplatků předložit na KR do ½ prosince, zodp. pror. Králíčková 
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- info o počtu přijatých a zapsaných studentů na UK v ak. roce 2017/2018 předložit na KR a RKR dne 

4.12., zodp. pror. Králíčková 

- info o graduation rate v rámci UK předložit na RKR dne 4.12., zodp. pror. Králíčková, p. kancléř 

- kauza studenta Cvrčka, Vrby zodp. pror. Králíčková 

- avízo zasedání komise k Open accesu proběhne 13.11., zodp. pror. Royt 

- info k oslavám 670 let založení UK a komplexní info s itinerářem činností k Oslavě 100 let založení 

republiky v roce 2018 bude předloženo na KR v prosinci 2017, zodp. pror. Kovář, pror. Royt, pror. 

Rovná  

- info o vydání knihy „Happy Birthday, Charles IV“, KR rozhodlo o její distribuci příslušným 

zahraničním hostům a zahraničním asociacím 

- info o přestěhování z objektu Rytířská 

- pozvání od JČP na předání medaile Antonína Randy za rok 2017 dne 10.11.2017 v 10,00 ve 

Vlasteneckém sále Karolina, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo odhalení plastiky Jana Opletala na 1. LF UK za účasti p. rektora dne 10.11. v 10,00 

- avízo zasedání výboru Ceny Jana Opletala dne 10.11. od 12,00 v Císařském sále 

- zástup na akce Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových dne 16.11.2017 na zámku v Lužanech, 

zástup za p. rektora pror. Gerloch  

- pozvání na Ekumenickou modlitbu za oběti totalitních režimů dne 17.11.2017 od 18,00 v katedrále sv. 

Víta, Václava a Vojtěcha, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání od Českého svazu bojovníků za svobodu na pietní akt „Ruzyně 1939-1941 Nezapomeneme“ 

dne 17.11.2017 od 11,00 v Kasárnách v Ruzyni, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na oslavy „od Erasmu k Erasmu+, příběh trvající 30 let“ dne 12.12. od 15,00 v Občanské 

plovárně, zástup za p. rektora pror. Králíčková 

- udělení titulu dr.h.c. prof. Dr. hab. Józefovi Kuliszovi SJ a p. Emilovi Vánimu SJ dne 13.11. od 10,00 

v Trnavskej univerzitě v Trnavě, zástup za p. rektora pror. Lášek 

- avízo II. ročník konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní 

univerzity“ dne 22.11. v Modré posluchárně, zodp. pror. Králíčková a pror. Wildová 

- pozvání od náčelníka Generálního štábu AČR dne 30.11.2017 v 16,00 v Domě armády, zástup za p. 

rektora pror. Kovář 

- avízo zasedání RVH dne 13.12. od 16,00 hod. 

- avízo vánočních termínů na UK (Advent na UK- Alumni 12.12. 14,00-18,00h, setkání s emeritními 

členy KR13.12. od 17,00h, setkání p.rektora s novináři 14.12. od 11,00h, vánoční koncert 19.12. v 19 

hod ve Velké aule, setkání se zaměstnanci 20.12. od 14,00h) 

- avízo zasedání Správní rady UK dne 20.11., zasedání VR UK dne 14.12. a AS UK dne 15.12.  

- avízo slavnostních podpisů 2-3 smluv s AV ČR (kupní smlouva k pozemkům k BIOCEVU, 

Memoranda o spolupráci, případně i Rámcová smlouva o doktorských studijních programech) dne 

18.12.2017 v 13,00 v budově Akademie věd, kolegium rektora začne následně po této akci 

- pozvání na zasedání VR ČZU a udělení titulu dr.h.c. panu prof. Dr. Dr. h.c. Billu S. Hanssonovi dne 

4.12.2017 od 15,00, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo debaty s kandidáty na prezidenta dne 9.1.2018 od 15,00h. Modrá posluchárna, zodp. pror. Kovář 

- projednání složení prorektorů a členů VR UK bude řešeno na KR první lednový týden a následně bude 

předloženo AS UK na zač. února 2018 

- avízo výjezdního zasedání KR v německém Laufu se uskuteční od neděle 28.1. do úterý 30.1. 2018 

- avízo slavnostní inaugurace rektora UK pro 2. funkční období v termínu 7.3.2018 od 14,00 ve Velké 

aule Karolina 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- avízo akce „Alumni – Advent na UK“ dne 12.12., pan rektor bude rozsvěcet vánoční strom v 16,00 

hod. 

 

prorektor Gerloch 

- avízo návrhů k ocenění vědeckých hodností dr.h.c., bude předloženo na KR dne 13.11. 
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prorektorka Wildová 

- info o zahájení Rozvoje pedagogických kompetencí na UK dne 1.11.2017  

 

prorektor Škrha 

- info z návštěvy paní vedoucí zahran. odboru Dr. Škrábalové na Fudan Univerzity v Shanghaji a 

návštěvě v China Education Expo 

 

prorektor Hála 

- info o vypsání výběrového řízení na objekt Větrník 

 

člen kolegia rektora Mgr. Zima 

- info o časovém harmonogramu akcí v rámci oslav 17. listopadu 2017 

 

členka kolegia rektora Dr. Tejkalová 

- info z účasti na veletrhu Gaudeamus, příprava modernizace expozice pro další ročník bude realizována 

ve spolupráci IPSC a OVV, zodp. Mgr. Součková a pror. Kovář 

- ve věci benefitů pro zaměstnance, zda lze čerpat i pro PhD. studenty 

 

prorektor Konvalinka 

- zveřejněny výsledky UNCE a seznam projektů k financování roku 2018 

 

prorektorka Králíčková 

- novela studijního a zkušebního řádu bude předložena na KR dne 20.11. 

 

prorektor Royt 

- info ze slavnostního předání šeku UK věnované na podporu obnovy varhan v Chrámu sv. Víta 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 13. listopadu 2017 v 13,00 hod. v Malé aule Karolina. 

 


