
 1 

Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 8. ledna 2018 

 

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. ThDr. Jan B. Lášek – 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. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Změna OR č.45/2017 ve znění OR č. 67/2017 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či 

snížení poplatku spojeného se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje vydat OR. 

 

4. Návrh vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a oborů 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje po zapracování připomínek předložit k diskuzi členům RKR 

a studijní komisy AS UK. 

 

5. Kulatý stůl Grantové agentury Univerzity Karlovy 

(člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK bere předložený materiál po úpravách na vědomí a souhlasí s jeho realizací, termín 

konání byl stanoven na 10.4.2018 od 15,00 v Modré posluchárně. 

 

6. Návrh programu „Dny UK v Itálii“ 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a stanovilo termín návštěvy na dny 21.-

25.5.2018 s předpokládaným odletem z ČR ve večerních hodinách dne 20.5.2018 
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7. Projektový záměr založení dceřiné společnosti Carolina 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje navržený postup realizace dceřiné společnosti ve smyslu předloženého 

dokumentu a doporučuje předložit záměr k vyjádření AS UK a schválení SR UK. 

 

8. Upravený rozpočet k projektu Univerzita a republika 1918–2018 na základě výzvy MŠMT 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 

 

9. Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „UniMeC – II. etapa – 

zhotovitel stavby“, a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Akademickému senátu 

Univerzity Karlovy, a poté Správní radě Univerzity Karlovy. 

 

10. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt  Mephared 2 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „Mephared 2“, a 

doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy, a poté 

Správní radě Univerzity Karlovy. 

 

11. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku za účelem připojení objektů Kampusu Albertov na 

zdroj elektrické energie 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku (tzv. „Mikuláše“) ve 

výši 4 067 900 Kčz  v souvislosti s připojením objektů Kampusu Albertov na zdroj elektrické energie a 

doporučuje jej předložit k projednání v AS UK. 

 

12. Záměr uzavřít kupní smlouvu na prodej Sportovní haly BIOS Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav, Fakultní ul. č.p. 1864 

 (prorektor Hála) 

 

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

prodávajícím a Ing. Janem Flemrem a Mgr. Petrou Flemrovou jako kupujícími, jejímž předmětem je 

prodej pozemku parc.č. st. 1818, jehož součástí je budova č.p. 1864, pozemku parc.č.st. 1781, jehož 

součástí je budova bez č.p. nebo č.e. a pozemek parc.č. 1254 vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření AS UK a poté SR UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle §15 odst. 

1 písm. a) zák.č.11/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

13. Záměr uzavřít kupní smlouvu na prodej bývalé menzy Větrník včetně pozemků a trafostanice 

 (prorektor Hála) 

 

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

prodávajícím a společností Karlín development II. s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 

pozemku parc.č. 3540/3, jehož součástí je budova č.p. 2034, pozemku parc.č. 3543/6, jehož součástí je 

budova bez č.p. nebo č.e., pozemek parc.č. 3610/5, pozemek parc.č. 3540/2, pozemek parc.č. 3542/2 a 

pozemek parc.č. 3765/8, to vše v k.ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 235.000.000 Kč a 

doporučuje návrh předložit k vyjádření AS UK a poté SR UK k vydání předchozího písemného 
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souhlasu podle §15 odst. 1 písm. a) zák.č.11/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, k uzavření 

smlouvy. 

 

 

14. Sdělení rektora 

- v prvním týdnu nového roku proběhly novoroční schůzky p. rektora se všemi děkany fakult, řediteli 

součástí a vedoucími odborů RUK 

- info ze schůzek s odbory bude projednáno na KR dne 15.1., zodp. pí. kvestorka 

- k dopisu z Rady vlády od ministra P. Bělobrádka ve věci Hodnocení 2015  

- k dopisu premiéra ČR v návaznosti na závěry Evropské rady dne 14.-15.12. v Bruselu 

- info k Plesu UK dne 12.1. 2018 za účasti řady významných osobností a řady velvyslanců 

- je stanovena finální grafická podoba a vizuál  powerpointové prezentace, nutné rozeslat odborům a 

útvarům, zodp. pror. Kovář 

- info ohledně stavebních zakázek OP VVV, avízo schůzky s nám. Velčovským dne 17.1. 2018 

- info o vydané brožuře – Univerzita Karlova: přehled konferenčních prostor 

- ve věci finálních výsledků- přezkumů dvou projektů výzvy OP VVV č.02_16_19 – excelentní výzkum 

- mezifakultní PhD SP – integrace dle SP, který končí nejdříve, zodp. pror. Wildová  

- k návrhům na nové složení VR UK 

- k nominaci do GA ČR  

- k hodnocení H16 

- avízo zasedání NAÚ dne 18.1. v 10,00 

- avízo plánovaných návštěv hodnotitelů Institucionální akreditace NAÚ zde na RUK dne 23.1. od 10,00 

a na fakultách dle vzdělávacích oblastí v průběhu ledna 2018 

- k  670. výročí založení UK a 100 let republiky, slavnostní projev dne 5.4. přednese prof. Anděl, 

členové KR vybrali vítězné návrhy medailí k danému výročí, zodp. pror. Royt, počet kusů pro obě 

medaile stanoví pror. Kovář 

- ve věci přestupů z končících studijních programů na navazující programy, KR rozhodlo o variantě I. 

ohledně příjímacího řízení, zodp. pror. Králíčková 

- info z dnešní schůzky s prof. Pavlíčkem z Hlávkovy nadace, kromě organizace tradičního společného 

koncertu dne 17.11.v Karolinu, příprava konference v souvislosti s připomínkou 110. výročí úmrtí J. 

Hlávky s pozváním stipendistů Hlávkovy nadace – termín květen 2018, dále nabídka uspořádat 

jednodenní výjezdní zasedání KR na zámku Lužany, zodp. pí. kvestorka 

- k dopisu od p. Stančíka, obnova Kaple Božího těla a krve, zodp. pror. Royt 

- k Veletrhu pražských vysokých škol, jednání s letošním hlavním organizátorem ČVUT 

- k akci Týden mozku, zodp. pror. Kovář 

- ve věci home office, zodp. kvestorka 

- prosba z Uni of Medicine v Tiraně, UK je připravena pomoci spolupracovat v rámci programu 

ERASMUS+ 

- k programu slavnostní inaugurace rektora UK dne 7.3. ve 14,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- avízo předávání prof. dekretů dne 22.1. od 12,00 v Karolinu 

- stanoven termíny pro udělení čestného titulu dr.h.c. prof. MUDr. Jánu Vilčekovi, PhD. dne 16.5. ve 

14,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- k přípravě oficiální odpovědi AV ČR ve věci PGS programů, zodp. pror. Royt, pror. Gerloch 

- avízo oslavy 80 let prof. Rokyty dne 25.1. v 15,00 hod., zástup za p. rektora pror. Kovář 

- avízo Academic meeting council - Europeaum dne 4.5., zodp. pror. Rovná 

- k setkání na UPMC Sorbonne v Paříži dne 20.-21.2., odeslat dopis na fakulty, zodp. pror. Rovná 

- k využití objektů UK, zodp. pí. kvestorka 

- avízo setkání s lékaři ze Sýrie dne 22.3. v 10,00 za účasti p. rektora a pror. Škrhy 

- pozvání od ČVUT na udělení čestného titulu dr.h.c. prof. Ruzene Bajcsy a prof. Steffenu Leonhardtovi 

dne 17.1. 2018 v Betlémské kapli, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání k pietní akci v souvislosti se 49. výročím činu J. Palach dne 16.1. v 15.15 hod. v kostele sv. 

Mikuláše na Staroměstském nám., zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na slavnostní koncert ve Španělské synagoze v Praze u příležitosti Mezinárodního dne 

památky obětí holocaustu dne 25.1. 2018 od 18,00, zástup za p. rektora pror. Wildová 
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- avízo konference OMEP ve velké aule Karolina dne 25.6. 2018, zodp. pror. Wildová za přípravu 

podkladů 

 

 

15. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo účasti na KR PřF UK dne 16.1. 

- k vyúčtování akcí u studentských spolků 

 

prorektor Škrha 

- avízo setkání s velvyslanci na UK dne 23.1. od 15,00, příprava prezentace a projekce fotografíí ze 

setkání během roku 2017, zodp. pror. Kovář 

 

prorektor Gerloch 

- avízo setkání s prof. Halíkem dne 9.1. 

 

prorektorka Wildová  

- info o vypořádání připomínek z mezinárodního hodnocení 

 

prorektor Konvalinka 

- info z 1. zasedání Rady vlády pod vedením premiéra Babiše dne 5.1. 2018  

- info ze setkání s řešiteli PRIMUSu a nositeli ERC grantů 

 

prorektor Royt 

- bude předložen návrh členů na složení etické komise pro vědu 

- aktualizace knižních titulů k výročí UK a k založení republiky 

 

prorektor Hála 

- běží dokončení příprav pro zapojení do výzvy OP VVV_0217 „Podpora rozvoje studijního prostředí 

na VŠ“ termín odevzdání 26.1.2018 

- vedením odboru Projektové podpory byl dočasně pověřen Ing. V. Skořepa 

 

prorektor Kovář 

- info ze zahájení výstavy fotografií z Nového Zélandu dne 8.1.2018 

- avízo akce v Karolinu k připomenutí 70. výročí narození J. Palacha dne 19.1. a k 49. výročí jeho úmrtí 

 

člen KR prof. Lášek 

- avízo konference a valného shromáždění k 25. výročí Asociace U3V „Minulost, přítomnost a 

budoucnost seniorského vzdělávání“ dne 11.-12.1. v Karolinu 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. ledna 2018 v 15,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


