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Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 20. listopadu 2017 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

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

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

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

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

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – 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. Novela Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje rozeslat k neformálnímu připomínkování 

děkanům fakult a členům AS UK a následně předložit jako materiál na KR dne 13.12. 

 

4. Dílčí novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Řádu přijímacího řízení pro 

uchazeče UK, doporučuje rozeslat k neformálnímu připomínkování děkanům fakult a členům AS UK 

a následně předložit jako materiál na KR dne 13.12. 

 

5. Návrh novely Akreditačního řádu Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený materiál a doporučuje rozeslat k neformálnímu připomínkování 

děkanům fakult a členům AS UK a následně předložit jako materiál na KR dne 13.12. Materiál bude 

předložen také Radě pro vnitřní hodnocení. 

 

6. Opatření rektora: Statut komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Rovná) 
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Závěr: Kolegium rektora bere materiál po zapracování do přechodných ustanovení připomínky ve věci 

postavení Etické komise UK se souhlasem na vědomí a doporučuje OR vydat s účinností od 1.1.2018. 

 
7. Návrh na nového koordinátora programu Progres „Společenské vědy: od víceoborovosti k 

mezioborovosti“ (Q18) 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit do Vědecké rady 

UK. 

 

8. Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2017 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál na Cenu Wernera von Siemense 2017.  

 

9. Projekt Science slam – informace o realizaci projektu 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje zprávu o realizaci projektu a doporučuje v něm pokračovat. 

 

10. Členství Univerzity Karlovy v mezinárodních univerzitních organizacích 

 (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí, členství v IAU bude pozastaveno. 

 

11. Institucionální plán UK - Úprava rozdělené alokace na rok 2018 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o nerozdělené rezervě 700 tis. Kč v 

rámci orientačního limitu určeného na realizaci Institucionálního plánu UK pro rok 2018 a rozhodlo o 

navýšení alokace u celouniverzitních aktivit v rámci IP UK 2018 v těchto intencích: navýšení aktivity 

č. 21 Fond „Postdoc“ o 450 tis. Kč; navýšení aktivity č. 23 Stipendium Václava Havla o 250 tis. Kč. 

 

12. Univerzita a republika 1918–2018 

 (prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje zapracovat připomínky a návrhy 

k programu. 

 

13. 670. výročí založení UK 

 (prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 

 

14. Návrh nového organizačního řádu RUK 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem nového organizačního řádu RUK a navrhuje jej vydat 

s účinností k 1.l.2018. 

 

15. Zhodnocení fungování benefitního programu pro zaměstnance na UK a návrhy dalšího postupu 

(Dr. Tejkalová) 
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Závěr: Kolegium rektora schvaluje navržený rozvoj spolupráce se subjekty poskytujícími benefity pro 

zaměstnance UK. Současně schvaluje i návrh zlepšení propagace benefitů směrem k zaměstnancům 

UK. 

 

 

16. Sdělení rektora 

- info ze zasedání UNICA v Budapešti, kterého se p. rektor zúčastnil 15.-16.11.2017, proběhla volba 

členů Řídícího výboru, který stojí v čele této organizace, znovuzvolen byl p. rektor Zima 

- info z návštěvy UK prezidentky Univerzity Augsburg 

- k vypsání nového kola pro projekty CELSA, fakulty byly informovány 

- ve věci katedry českého jazyka a literatury PedF, příprava dopisu děkanu PedF, zodp. kancléř 

- avízo pozvání Roland Galharague, velvyslance Francie v ČR, na slavnostní předávání čestného 

vyznamenání prof. L. Rovné dne 27. 11. v 16 hodin 

- KR projednalo složení komisí pro udělování cen, Závěr: KR schválilo složení členů u hodnotících 

komisí, komise pro udělování titulů dr.h.c. bude s končícím prvním funkčním obdobím pana rektora 

ukončena a vznikne k 1. 2. 2018 nové složení této komise 

- avízo přijetí velvyslance thajského království dne 23.11. od 11,30 hod., zástup za p. rektora pror. 

Wildová 

- konference THE v Olomouci v dubnu, řeší pror. Konvalina 

- ke konferenci maďarských rektorů V4, zodp. pror. Konvalinka 

- spolupráce s VUS UK 

- avízo schůzek rektora s děkany fakult a dále s vedoucími odborů RUK a prorektorkami, prorektory 

proběhnou v termínu: 3.-5.1.2018 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z účasti na High level semináři Coimbra v Dublinu 

- plánována návštěva na konci tohoto týdne českého zastoupení Univerzity Paříž Pantheon - Sorbonne 

 

prorektor Škrha 

- info k Fondu mobility 

 

prorektor Gerloch 

- info ze zástupu za p. rektora na předávání Cen a medailí Josefa Hlávky za rok 2017 v Lužanech dne 

16.11. 

- info z pietního aktu v Kasárna Ruzyně dne 17.11. 

 

prorektorka Wildová 

- info ze zahraniční cesty do Ománu při příležitosti otevření dětské knihovny a dětského centra 

- avízo setkání rektorů VVŠ a jejich týmů pro hodnocení kvality a akreditací dne 11.12. v 10,30 v 

Karolinu 

 

prorektorka Králíčková 

- k zapojení fakult do Juniorské univerzity 

 

prorektor Royt 

- avízo vánoční prezentace knih z produkce NK v Křížové chodbě Karolina dne 12.12. od 17,00 hod. 

- info z účasti na Requiem dne 17.11. 

 

prorektor Kovář 

- nástěnný kalendář UK 2018 bude připraven k distribuci dne 1.12. 

- k chystaným vydáním časopisu Forum (v české a anglické verzi) do konce roku 2017 
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člen KR prof. Lášek 

- info z předávání Ceny Kostnického koncilu 

- avízo konference „Reformace“ dne 3. - 7.12.2017 v Karolinu 

- ve věci daru českých knih pro uni. knihovnu v Užhorodu 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 27. listopadu 2017 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 

 


