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Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 22. 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 

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 

 

Omluveni: 

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

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor 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. Vědecko-pedagogické tituly – návrhy na jmenování docentem 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
RNDr. Martin D r a č í n s k ý, Ph.D.    PřF 
Mgr. Ondřej K o u k o l, Ph.D.     PřF 
RNDr. Karel N e s m ě r á k, Ph.D.    PřF 
Mgr. Josef M y s l i v e č e k, Ph.D.    MFF 
JUDr. Pavel S a l á k, Ph.D.     PF 
JUDr. Petr S m o l í k, Ph.D.     PF 
PhDr. Zuzana J e t t m a r o v á, Ph.D.    FF 
Mgr. Tomáš Ř i h á č e k, Ph.D.     FF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování 
docentem. 
 

4. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medaile UK: 
Prof. Michael E. Rosen      FF  
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Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením zlaté medaile UK prof. Michaelu E. Rosenovi. 

 

5. Návrhy kandidátů na udělení Ceny rektora UK pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy  

za rok 2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a s vybranými kandidáty souhlasí. KR stanovilo za 

bakalářské práce výši odměny v hodnotě 20.000,- Kč, za magisterské práce v hodnotě 40.000,- Kč. 

Ukládá prorektorce Králíčkové zajistit předání cen vybraným kandidátům dne 18.4. ve 14 hod 

v prostorách Karolina. 

 

6. Návrhy kandidátů na udělení Mimořádné ceny rektora UK pro studenty Univerzity Karlovy  

za rok 2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a s vybranými kandidáty souhlasí. KR stanovilo výši 

odměny v hodnotě 30.000,- Kč (jednotlivci či kolektivu organizátorů). Ukládá prorektorce Králíčkové 

zajistit předání cen vybraným kandidátům dne 18.4. ve 14 hod v prostorách Karolina. 

 

7. Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2016/2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit členům RKR dne 

26.2.2018. 

 

8. Výkon sjednané práce z domova („Home office“) 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o podmínkách výkonu sjednané práce z domova a 

doporučuje úpravu práv a povinností zaměstnance formou individuálních dohod s dopracováním 

definování výkonu práce na UK a z domova. 
 

9. Smlouva o dílo na výstavbu pavilonu Matematicko-fyzikální fakulty v Troji 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení  stavby pavilonu 

matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji mezi Univerzitou Karlovou 

jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 

46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně 

druhé, za cenu za provedení díla ve výši 227 482 555,- Kč bez DPH, a dále dodatek č. 1 ke smlouvě, 

kterým se rozčleňuje cena za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady. Kolegium rektora 

doporučuje předložit záměr uzavřít smlouvu o dílo k vyjádření Akademickému senátu UK a poté 

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

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

 

10. Uložení plynovodního vedení k objektu Ministerstva vnitra ČR do pozemku ve vlastnictví 

Univerzity Karlovy par.č. 302/6, k.ú. Veleslavín 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch České republiky Ministerstva vnitra, 

IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Na Štolou 936/3,  PSČ 170 34, služebnost inženýrské sítě 

spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní vedení k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. 

Veleslavín, obec Praha, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté 
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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. 

 

11. Sdělení rektora 

- info z dnešního slavnostního aktu jmenování nových 52 profesorů a profesorek 

- avízo setkání vedení UK s cca 42 velvyslanci zahraničních ambasád na UK dne 23.1. od 15,00 hod. 

- k společným doktorským programům UK a AV ČR, seznámení s vyjádřením jednotlivých fakult k 

diplomu studentů PhD, odpověď s  návrhem diplomu a novým dodatkem diplomu bude zaslána 

k vyjádření AV ČR, zodp. pror. Gerloch, pror. Royt 

- KR projednalo návrh na složení Vědecké rady UK, Závěr: KR se složením VR UK souhlasí, probíhá 

sběr formálních souhlasů od všech navržených členů VR 

- KR projednalo návrh na složení Komise pro udělování doktorátů honoris causa, Závěr: KR se složením 

komise souhlasí a jmenování členů komise proběhne k  1.2. 2018 

- k projektu ARIB, projekt UMG AV ČR a Max Planck Institute v Drážďanech 

- avízo vyhlášení grantů GA ČR na Excellenci proběhne dne 4.5., schůzka k zadávací dokumentaci bude 

zřejmě 8.3., uzávěrka projektů dne 18.6., zodp. pror. Konvalinka 

- k případné spolupráci a podpoře univerzity v rozvojovém světě – Haiti, zodp. pror. Rovná 

- k žádosti o nominaci členů do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, zodp. pror. Škrha 

- k aktualizaci Principů rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2019, zodp. p. kancléř 

- pozvání na 8. výroční konference Centra vizuální historie Malach dne 29.1. od 9,00 na MFF UK, 

zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- k PhD SP v Psychologii, zodp. pror. Wildová 

- k Podpoře internacionalizace aktivit studentů 

- současné funkční období Kolegia rektora končí k 31.1. 2018, členové KR a prorektoři obdrží 

v nejbližších dnech jmenovací dekrety na nové funkční období  

- avízo schůzky s nám. Matuškovou z MŠMT dne 29.1.2018 

- avízo zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 4. – 5.4. 2018 v Karolinu 

- konference THE Research Excellence Summit v Olomouci 24.- 26. 4. se zúčastní kromě p. rektora a 

pror. Konvalinka, vedoucí odboru vědy Dr. Kvačková 

- udělení čestného titulu dr.h.c. Prof. Thomas Evan Levy a Prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D proběhne dne 

6.4.2018 ve 13,00 hod. ve Velké aule Karolina 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info z účasti na Kolegiu děkana PřF UK dne 15.1.2018 

- k zařazení UK do pilotního projektu Institution profile wizard od nakladatelství Elsevir dtb. Scopus, 

Závěr: KR se zapojením do projektu souhlasí 

 

prorektorka Wildová  

- info o probíhajících návštěvách hodnotitelů z NAÚ na fakultách 

- avízo návštěvy hodnotitelů NAÚ ve věci IA na RUK dne 23.1. v 10,00 hod. 

- avízo účasti na zahájení veletrhu Gaudeamus  (Praha Letňany) dne 23.1.2018 

 

prorektorka Rovná  

- probíhá komunikace s fakultami a vedením Sorbonne University při přípravě setkání v Paříži 20.-21.2. 

a spolupráci na Sítí evropských univerzit 

- korespondence s rektorem Univerzity v Lovani Prof. Lucem Selsem, setkání s prorektorem univerzity 

v Lovani Prof. Peterem Lievensem se uskuteční v Bruselu 23.1. večer ohledně další spolupráce mezi 

UK a Lovaní 

- příprava Vědecké rady CEFRESu v Paříži 28.2. a příprava volby nového ředitele, nová členka 

Vědecké rady místo paní děkanky Friedové Doc. Eva Beránková 

- avízo setkání s atašé pro vědu Francie Mathieu Wellhofem ve věci konference UK za účasti tří nositelů 
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Nobelovy ceny dne 1.2. ve 14,00 hod. na Francouzském institutu 

- ke kladnému hodnocení projektu EUPRO Evropského centra dne 22.1. za účasti zástupců MŠMT, AV 

ČR, ČVUT a VŠCHT  

- avízo účasti na akci Coimbra Group a Evropského parlamentu v Bruselu, částečně i na zastoupení ČR 

v EU ve dnech 23.- 26.1. 2018 

- info o jmenování paní prorektorky členkou Advisory Group Evropské komise pro H2020 pro Marie 

Curie-Sklodowska Action 

 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 25.1. 

 

prorektor Hála 

- info týkající se výzev 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí OP VVV, systém MS 2014+ 

nefunguje korektně a výzev OP VVV č.25 a č.26 

 

kvestorka Oliveriusová 

- k FUP – dotace GA ČR, vyhláška vs. VŠ zákon 

- k slavnostnímu představení La Traviatta dne 7.4.2018 v 19. 00 hod v Národním divadle 

 

prorektor Kovář 

- k veletrhu Gaudeamus  

 

člen KR PhDr. Nigrin 

- k GDPR, s účinností od 25.5.2018  

 

členka KR PhDr. Tejkalová 

- se rozloučila s členy KR v souvislosti s jmenování do funkce děkanky FSV, poděkovala všem za 

dosavadní spolupráci a těší se na setkání v rámci budoucích zasedání RKR 

 

prorektorka Králíčková 

- k žádosti Nadačního fondu proti korupci ve věci počtů nostrifikací na UK v letech 2009-2016 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. ledna 2018 formou výjezdního zasedání na zámku Loučeň. 
 


