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Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 4. prosince 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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

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

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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. Zpráva o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů pro akademický rok 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: KR předložený materiál schvaluje, doporučuje oslovit FF UK z důvodu změny metodiky zápisů 

na fakultě. 

 
4. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí, ukládá předložit další informace v únoru 2018. 

 

5. Podpora zájmové činnosti studentů UK - shrnutí za rok 2017 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o zájmové činnosti studentů UK. 

 

6. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2017 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy  

a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2017. 
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7. Kupní smlouva na koupi pozemků v Jinonicích pro výstavbu kampusu Fakulty sociálních věd 

(kancléř Prášil) 

 

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

kupujícím a Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, 

jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 764/114, část pozemku parc. č. 764/1 

a část pozemku parc. č. 764/118, vzniklé oddělením na  základě geometrického plánu č. 1742-40/2017 

ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou Tarabovou, se sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3,  

nově označené jako pozemek parc. č. 764/267, parc. č. 764/268, parc. č.764/269, včetně všech 

pozemních komunikací a jejich součástí, a příslušenství, které se na těchto pozemcích nacházejí, a část 

pozemku parc. č. 764/9, parc.č. 764/111 a parc. č. 764/253, vzniklé oddělením na základě 

geometrického plánu č. 1787-40/2017 ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou Tarabovou, se 

sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3, nově označené jako pozemek parc. č. 764/270, parc. č. 764/272, 

parc. č. 764/273, včetně všech pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství, které se na 

těchto pozemcích nacházejí,  vše v k.ú. Jinonice, obec Praha za kupní cenu ve výši 15 788 500,- Kč + 

DPH ve výši 3 315 585,- Kč a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a 

poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.  

 

 

8. Sdělení rektora 

- info o zisku osmi ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017 pro UK 

získali: 

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za posledních pět let - 

prof. RNDr. Vladimír Matolín 

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia - Bc. Jana 

Simonová, PřF UK; Bc. Barbora Vacková, FF UK, MUDr. Karel Kieslich, 3. LF UK, Mgr. Matěj 

Moravčík a Mgr. Martin Schmid, MF UK, Jáchym Weisner, LF UK v Plzni 

Cenu Františka Běhounka za popularizaci české vědy - prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. 

Cenu Milady Paulové ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného 

oboru – za rok 2017 v oblasti klinické medicíny - prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA 

- info o zisku ocenění Česká hlava: Ocenění Doctorandus  v technických vědách - RNDr. Vít Saidl z 

katedry chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Národní cenu vlády - prof. PhDr. 

Petr Sommer, CSc., DSc. ředitel  Medievistického centra (společného pracoviště Filosofického ústavu 

Akademie věd a Univerzity Karlovy) 

- poděkování organizátorům za úspěšný Veletrh Absolvent v Karolinu konaný dne 28.11. 

- info o úmrtí historika prof. PhDr. Josefa Petráně, Csc., Dr.h.c., emeritního prorektora UK 

- k dopisu nám. Plagy ohledně poplatků spojených se studiem, zodp. pror. Králíčková 

- k návrhu pamětních medailí k 670. výročí založení UK, půjde na KR dne 13.12., zodp. pror. Royt 

- připravit přehled o počtech a průměrném věku docentů a profesorů na jednotlivých fakultách na KR 

v lednu 2018, zodp. pror. Gerloch 

- zorganizovat Kulatý stůl ke GA UK v březnu - dubnu 2018 pro zástupce fakult a veřejnosti v Modré 

posluchárně, návrh organizace předložit na lednovém KR, zodp. prof. Volf 

- k návrhu osob do Seznamu hodnotitelů – studenti NAÚ, za UK bez připomínek, zodp. pror. Wildová 

- k úspěšnosti v PGS, bude předloženo v lednu 

- avízo jmenování nových profesorů dne 18.12. od 12,00 ve Velké aule Karolina, slavnostní podpis 

smluv s AV ČR bude dne 18.12. od 10,30 v budově AV ČR 

- avízo koncertu v NTM dne 18.12. od 18,00 hod., následuje vánoční večeře pro členy KR tamtéž 

- avízo návštěvy Univerzity v Pekingu v souvislosti s oslavou 120 let jejího založení – květen 2018 

- byl představen nový zaměstnanec UK pan MgA. Martin Ayrer, který nastoupí od 1.1.2018 jako posila 

do mediálního týmu UK 

 

 

 

http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/vedeni/petr-sommer.html
http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/vedeni/petr-sommer.html
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9. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- návštěva Paříž Pantheon I. Sorbonna, nabídka o možnosti zapojení do network Transnational Campusu 

- proběhl výběr za UK 6 uchazečů z 18ti přihlášených do EUROPAEUM  Scholars Programme pro 

doktorandy 

- info z oslavy 100. výročí československé armády, pozvání od velvyslance Druláka 

- pozvání pana rektora od stálé představitelky ČR při OSN a předsedkyně Ekonomické a sociální rady 

OSN paní JUDr. Marie Chatardové do OSN, návštěva proběhne 9.3.2018 

- k plánované vernisáži obrazů paní konzulky N. Zélandu paní V. Kennett dne 8.1. od 16,00 za účasti p. 

rektora 

- info z konference k 20. výročí Katedry  evropských studií FSV uskutečněné dne 30.11.  

 

prorektor Škrha 

- info z  11. výroční konference IFPU – International Forum of Public Universities ve dnech 27. – 28.11. 

2017, příští jednání se bude konat v Lodži, organizace má sídlo v Číně 

- k novému termínu „Dny UK v Kanadě“ ve dnech 12. – 16. 3. 2018 

- avízo setkání proděkanů pro zahraniční záležitosti dne 7.12. na RUK 

- info z návštěvy zástupců Shanghaiské univerzity zde na RUK 

 

člen KR Mgr. Zima 

- shrnující info z oslav 17. listopadu na Albertově, velká sledovanost na sociálních sítích, v dalším roce 

více komunikovat, že 17.11. je Mezinárodním dnem studentstva (jediný den mezinárodního významu, 

který má český původ) 

- předložil podklad pro Podporu internacionalizace aktivit studentů, Závěr: KR vzalo materiál na 

vědomí a doporučuje ideový záměr dopracovat a předložit na KR dne 8.1.2018 

 

prorektor Konvalinka 

- info z návštěvy univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě 

- k chystanému setkání nositelů PRIMUS dne 8.1., setkání proběhne v Modré posluchárně 
 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná ve STŘEDU 13. prosince 2017 v 13,30 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina. 

 


