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Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 23. dubna 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 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Doc. 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  

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 

 

Omluveni: 

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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. David N e t u k a, Ph.D.    1. LF 
Doc. PhDr. et PhDr. Radek P t á č e k, Ph.D.   1. LF 
Doc. RNDr. Ivan V a r g a, PhD. et PhD.    LF PL 
Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.     PF 
Doc. PhDr. Marie K l i m e š o v á, Ph.D.    FF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Michal T o m č í k, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Eva F r o ň k o v á, Ph.D.     2. LF 
MUDr. Lubomír M a r t í n e k, Ph.D.    2. LF 
MUDr. Alice S k o u m a l o v á, Ph.D.    2. LF 
Ing. Marek O m e l k a, Ph.D.     MFF 
Mgr. Roman G a b r h e l í k, Ph.D.    FF 
PhDr. Petra K o š ť á l o v á, Ph.D.    FF 
Mgr. et Mgr. Matěj S p u r n ý, Ph.D.    FF 
PhDr. David K r á m s k ý, Ph.D.     PedF 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, 

vyjma jmenování MUDr. Evy Froňkové, Ph.D. z 2. LF UK, kde bude zažádáno o doplňující vysvětlení 

pedagogické činnosti z fakulty. 

 

4. Opatření rektora Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského 

vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh a doporučuje toto opatření rektora přijmout 

s účinností od 1. května 2018. 

 

5. Rozdělení příspěvku na podporu uskutečňování mezinárodních studijních programů na 

Univerzitě Karlově v roce 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje rozdělení příspěvku na podporu mezinárodních studijních 

programů Univerzity Karlovy v roce 2018. 

 

6. Návrh na využití nevyčerpaných prostředků na internacionalizaci (ukazatel D) 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a po zapracování úpravy souhlasí s navrhovaným postupem. 

 

7. Záměr Právnické fakulty UK uskutečňovat další mezinárodně uznávaný kurz – specializace 

„Experiential Learning and Teaching/Zkušenostní učení“ 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR materiál projednalo a doporučuje předložit na květnovém jednání VR UK. 

 

8. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 12. 4. 2018 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků 

 

9. Návrh novely smluv Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere předložený návrh se souhlasem na vědomí. 

 

10. Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 2017 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: KR souhlasí s Vyhodnocením Institucionálního plánu UK za rok 2017, ukládá objasnit plnění 

indikátorů v Hlavních prioritách 5 a 6 a doporučuje předložit Správní radě UK dne 14.5.2018. 

 

11. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2018 a střednědobého 

výhledu Univerzity Karlovy na roky 2019 a 2020 a doporučuje předložit na RKR dne 2.5. a na 

schválení do AS UK dne 11.5. a do SR UK dne 14.5. 

 

12. Aktualizace Principů rozdělování příspěvků a dotací 2019 

(kancléř Prášil) 
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Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí, ukládá dopracovat malé obory a vysvětlit 

financování za Ph.D. studenta v českém a zahraničním studijním programu. Doporučuje předložit 

členům RKR a AS UK. 

 

13. Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na Univerzitě 

Karlově 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu 

zaměstnaneckých děl na Univerzitě Karlově a doporučuje rektorovi opatření vydat. 

 

14. Návrh Opatření rektora „Zásady a pravidla ochrany osobních údajů” 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí návrh opatření rektora a doporučuje jeho předložení na RKR 

a jako informaci členům AS UK. OR bude vydáno na začátku května s účinností od 25.5.2018. 

 

15. Strategie IT, aktualizace 4/2018 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál. 

 

16. Založení dceřiné společnosti UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženými materiály a doporučuje jej předložit k projednání 

rozšířenému Kolegiu rektora a ke schválení AS UK a Správní radě UK. 

 

17. Kupní smlouva o převodu pozemku u koleje v ul. Na Větrníku 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

kupujícím a Ing. Vladimírem Nechutným, IČO:  166991822, se sídlem Soukenická 5, 305 51 Plzeň, 

insolvenčním správcem, Ing. Evou Mikulovou, bytem Hlavatého 662/17, 149 00 Praha 4, Zdeňkou 

Neudertovou, bytem U Trati 460, 364 64 Bečov na Teplou, Ing. Emmou Trnobranskou, bytem 

Jablonecká 410/46, 190 00 Praha 9 a Libuší Žákovou, bytem Dejvická 555/36, 160 00 Praha 6, jako 

prodávajícími, a realitní kanceláří LICITOU s.r.o., IČO: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, 301 00 

Plzeň, jako vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3569, k. ú. 

Břevnov,   obec Praha, za kupní cenu ve   výši 1 809 864,- 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. 

 

18. Sdělení rektora 

- info z jednání s p. premiérem A. Babišem, ministrem školství R. Plagou a místopředsedou RVVI p. 

Havlíčkem dne 19.4. ohledně státních výdajů na výzkum,vývoj a inovace, všichni účastnici zdůraznili 

platnost posledního Usnesení RVVI, které potvrzuje střednědobý rozpočet na výzkum, vývoj a 

inovace. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že podpora vědy, výzkumu a vzdělávání je vládní prioritou. 

- jednání se zástupci ČAUS, UK bude členem České asociaci univerzitního sportu 

- nominace do odborného grémia Fondu vzdělávací politiky do 4.5., UK nominuje pror. Wildovou 

- pozvání na 3. ročník Noc fakulty 2. LF UK dne 26.4. od 17,30, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- info o souhlasném stanovisku Revmatologického ústavu týkající se Kampusu Albertov 

- příprava dopisu děkanům fakult a předsedům oborových rad ve věci aktualizace jejich oborových rad, 

a školitelů a hodnocení studentů, OR vyjde na konci května, zodp. doc. Lopatková 

- avízo k zahájení akce „Americký semestr“ k výročí 25 let spolupráce UK a Dartmouth College dne 
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3.5. v 10,30, zástup za p. rektora pror. Konvalina a účast na PřF UK pror. Škrhy dne 4.5. od 12,00 hod. 

- ve věci ARIB, avízo schůzky s děkany 1. LF a PřF dne 2.5. 9,30 s p. rektorem, zodp. pror. Konvalinka 

- jednání Ekonomické komise AS UK dne 9.5.2018 

- avízo vyhlášení krále Majálesu v rámci Pražského Majálesu 2018 v Letňanech dne 28.4. v 19,45 hod. 

(příjezd do areálu v 19 hod.), zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo Studentského Majálesu v Karolinu dne 1.5. od 13,00, účast p. rektor a pror. Wildová, pror. Royt, 

pror. Konvalinka 

- oslavy k 200. výročí narození F.L. Riegra, pozvání na otevření expozice na zámku Maleč dne 14.6. od 

15,00 hod, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo setkání s rektory bavorských vysokých škol ve dnech 21.-22.6. v Brně, zástup za p. rektora prof. 

Lášek 

 

19. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z účasti na Executive boardu Coimbra group v Bruselu minulý týden, řešeno vystoupení JM p. 

rektora na uzavřené rektorské konferenci 

- k zastoupení České republiky u EU, jednání s pí. Š. Drábníkovou a s velvyslancem p. Zajíčkem 

v COREPER 1 

- běží přípravné schůzky s fakultami ve věci Aliance 4EU, dořešit formát Welcome day 4EU 

 

prorektor Škrha 

- ve věci studenta Olega Alekseeva, materiály budou předány doc. Nigrinovi 

 

prorektorka Wildová 

- čekáme na Rozhodnutí NAÚ ohledně IA 

- avízo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení dne 25.4. od 14,00 hod. 

- info k názvům u nelékařských oborů z MZ 

 

prorektor Hála 

- info odeslání materiálu Dokumentace subtitulu 133D 22E Rozvoj a obnova MTZ UK na MŠMT 

 

prorektorka Králíčková 

- během jednoho dne naplněna kapacita do Jarní školy JUK konané 16. – 17.5. 2018 

 

prorektor Konvalinka 

- požádal ÚK UK k vyhledání společných publikací členských univerzit 4EU 

- k podaným návrhům do soutěže PRIMUS, první zasedání komise proběhne dne 2.5. 

 

prorektor Royt 

- probíhá hodnocení monografií na UK 

- k navýšení finanční odměny za Cenu B. Hrozného  

- členové KR vybírali jeden z nabízených obrazů, který prof. Machotka daruje UK 

 

prorektor Kovář 

- info z jednání s ředitelem NG doc. Fajtem ve věci Egypské výstavy 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná ve středu 2. května 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


