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Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 13. 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 

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

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

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

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

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor 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 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora 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. Dílčí novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK 

(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo dílčí novelu Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK, rozhodlo 

o aplikaci dle §80 ods. 5 ZoVŠ pro přestupy studentů a po jejím zapracování bere materiál se 

souhlasem na vědomí a doporučuje předložit AS UK. 

 

4. Novela Studijního a zkušebního řádu UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo novelu Studijního a zkušebního řádu UK a bere materiál se 

souhlasem na vědomí, doporučuje předložit AS UK. 

 

5. Posouzení podmínky pro přijetí ke studiu - dosažení vzdělání s maturitní zkouškou v rámci 

přijímacího řízení na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh, rozhodlo o nutnosti zajistit jednotný postup pro 

celou UK, doporučuje do materiálu zapracovat připomínky vzniklé z diskuze a předložit na KR 

v lednu 2018. 
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6. Návrh novely Akreditačního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh novely Akreditačního řádu UK a vyjadřuje 

k tomuto návrhu kladné stanovisko, doporučuje předložit AS UK. 
 

7. Návrh opatření rektora – Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv 

o uskutečňování programů Progres za rok 2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR doporučuje materiál dopracovat a opakovaně předložit na KR dne 18.12.2017. 

 

8. Průběžné zprávy Primus – návrh Opatření rektora 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora žádá dopracování, dořešení materiálu, sjednocení formálních náležitostí 

a předložení na KR dne 18.12.2017.  

 

9. Závěrečné zprávy UNCE 2012-2017 – návrh Opatření rektora 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora žádá dopracování, dořešení materiálu, sjednocení formálních náležitostí 

a předložení na KR dne 18.12.2017.  

 

10. Novela smluv Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo připravit návrh odpovědi AV ČR a materiál opětovně projednat na 

KR dne 18.12. 2017. 

 

11. Propagační tiskoviny UK - přehled 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR doporučuje materiál dopracovat a opakovaně předložit na KR dne 18.12.2017. 

 

12. Grafika powerpointové prezentace UK – aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR doporučuje materiál dořešit na KR dne 18.12.2017. 

 

13. Návrh projektového záměru dceřiné společnosti Univerzity Karlovy (pracovní název 

„Carolina“) 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR projednalo navržený záměr a doporučuje dopracovat materiál do formy k předložení do AS 

UK v lednu 2018. 

 

14. Osamostatnění Arcibiskupského semináře 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci ohledně osamostatnění Arcibiskupského semináře. 
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15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 302/7, k.ú. 

Veleslavín, ve prospěch CD ESTATES, s.r.o. 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se 

sídlem Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení  neomezeného práva 

přístupu, užívání, oprav a pochodu k nově opravené komunikaci, přístupu, oprav a užívání k nově 

zbudované dešťové kanalizaci a nově zbudovaného veřejného osvětlení k tíži pozemku parc. č. 302/7, 

k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch pozemku parc. č. 335/1, k.ú. Veleslavín, obec Praha,  za 

úhradu ve výši 514 221,- Kč plus DPH a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému 

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

c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

 

16. Sdělení rektora 

- informace o zrušení plánovaného udělování profesorských titulů dne 18.12. v Karolinu, MŠMT 

plánuje přesunout datum konání profesorské promoce na leden 2018, přesný termín ještě nebyl 

stanoven 

- avízo „on-site visit“ hodnotitelů z NAÚ pro IA ve dnech 15.-31.1. 2018 

- k harmonogramu schůzek pana rektora s děkany fakult, řediteli součástí a vedoucími odborů 

s příslušnými prorektory v čase 3.-5.1.2018 

- info z porady vedoucích odborů a oddělení dne 13.12. 

- k výzvě č. 44 podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, materiál bude předložen na KR dne 

8.1.2018, zodp. pror. Hála 

- k dokumentaci programu 133 21E rozvoj a obnova materiálně technické základny UK 

- připravit dopis ve věci žádosti o předložení zprávy o stavu biomedicín do 15.1.2018, zodp. pror. Royt 

- k finanční podpoře VUS 

- k E-lib centralizované nákupy, info připravit na KR 18.12., zodp. pror. Royt 

-  termín kulatého stolu ve věci GA UK - proběhne 28.3. od 15,00 v Modré posluchárně, v lednu bude 

předložen program a návrh pozvánky na kulatý stůl, zodp. prof. Volf  

- k vyúčtování studentských spolků  

- k LEAD book outline 

- k seznamu pozvaných zahraničních hostů na oslavu 670 let UK dne 5.4.2018, na KR dne 18.12. 

předložit v jaké fázi jsou přípravy, zodp. pror. Rovná, pror. Kovář 

- soud rozhodl o likvidaci Nadace H. Řehákové 

- pozvání na pietní akt u příležitosti uctění památky J. Palacha dne 16.1.2018 od 17,00 u pamětní desky 

na FF UK, účastní se p. rektor a p. prorektor Kovář 

- pozvání na Slavnostní bohoslužbu k 98. výročí vzniku církve Československé husitské dne 6.1. od 

15,00 v kostele sv. Mikuláše, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na odhalení Lavičky Ferdinanda Vaňka dne 18.12. 2017 před NTK, zástup za p. rektora pror. 

Gerloch 

- pozvání na 100. výročí založení Ivane Javakhishvili Tbilisi State University dne 7. – 8. 2., předáno p. 

pror. Gerlochovi s tím, že do 22.12.2017 bude účast potvrzena event. omluvena 

- avízo KR dne 18.12. od 12,30 hod. a slavnostní večeře pro členy KR od 19,00 hod. 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- info ze setkání s proděkany fakult v minulém týdnu – zástupci fakult byli informování o aktivitách 

zahraničního odboru v roce 2017 

 

prorektor Hála 

- avízo 12. zasedání MV OP VVV dne 14.12. 2017 
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člen KR prof. Volf 

- k analýze projektu GA UK 

 

člen KR Mgr. Zima 

- předložil návrh dárkových předmětů UK (manžetové knoflíčky, odznáček do klopy) 

 

prorektorka Králíčková 

- k přípravě novely OR č. 45/2017 (úlevy na poplatcích) bude předloženo na lednovém KR 
 

prorektor Royt 

- info z účasti závěrečné promoce studentů Juniorské univerzity 

- předložil návrh ocenění prof. PhDr. Vojtěchu Lahodovi, CSc. Závěr: KR souhlasí s udělením stříbrné 

medaile UK a předáním na VR dne 25.1.2018 

- info z prezentace knih produkce NK v Křížové chodbě dne 12.12. 

- předloží návrhy propagačních předmětů, včetně cenové kalkulace výroby (pamětní medaile atd.) k 670. 

výročí založení UK a 100. let republiky na KR dne 8.1.2018 

 

prorektor Kovář 

- info k akci Advent na UK dne 12.12. 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 18. prosince 2017 v 12,30 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina. 
 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1117434328875417/?lang=cs

