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Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 2. května 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. 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  

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: 

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

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

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 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. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 

stanovisko, oceňuje především pozitivní trend většiny fakult, že upouští od zavádění vysokých 

poplatků za doktorské programy. Materiál po vypuštění bodu 3 bude předložen na AS UK 15.6. 

 

4. Návrh novely opatření rektora č. 36/2017 - Stanovení odměn školitelům studentů po 
absolvování studia v doktorském studijním programu 
(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR schvaluje po zapracování úprav předložený návrh a doporučuje vydat ihned jako nové OR, 

s účinností od 1.10.2018. 

 

5. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2017 
(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR ukládá členům KR (resp. zodpovědným osobám u jednotlivých podkapitol) zkontrolovat 

příslušné kapitoly, které spadají do jejich kompetencí a zaslat podklady k rukám p. Ayrera (úvodní část 

A) či p. Hájka (povinná část B) a to do 9.5., tak aby materiál mohl být předložen na KR dne 14.5. ve 
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verzi, která bude projednána na VR UK dne 31.5.2018. Finální materiál bude projednán na KR dne 

28.5. a následně bude předložen členům AS UK a SR UK. 

 

6. Herzl Center of Israel Studies 
(prorektorka Rovná) 

 
Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál a doporučuje předložit ve formě Opatření rektora na 

KR do konce května. 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt 
Mephared 2 
(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 

projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na 

straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 

1 jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna termínů pro plnění díla spočívajícího 

ve zhotovení projektové dokumentace, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu 

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

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

 

 

8. Sdělení rektora 

- pozvání na veletrh Svět knihy, autogramiáda s prof. PhDr. Jaroslavem Mihelem, CSc. dne 11.5. od 

13,00, zástup za p. rektora ředitel Nakladatelství UK Mgr. Valo 

- avízo setkání na MZ ve věci mezinárodního zdravotnického výzkumu dne 21.5. od 13,00 hod., zodp. 

pror. Králíčková 

- zvací dopisy na fórum Litva - Life Science Baltics 2018, zodp. odbor vědy Dr. Kvačková 

- avízo přednášky k výročí úmrtí reformátora T. Münzera dne 4.10. od 15,00 v Karolinu 

- oslava 800 let od založení University of Salamanca a 30. výročí Magna Charta Universitatum dne 17.-

18.9., zástup za p. rektora pror. Wildová 

- znalecké posudky na objekt Dobrušky, zodp. pí. kvestorka 

- k nominaci výstavy Člověk v náhradách (společný projekt NTM a UK) v XVI. ročníku Národní 

soutěže muzeí Gloria musaealis 2017, zodp. pror. Kovář 

- setkání rektorů a členů ČKR s evropským komisařem pro vědu a výzkum panem Carlosem Moedasem 

dne 13. 6. či 14. 6. zde v Karolinu, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k revizi opatření rektora a kvestorky 

 

prorektorka Rovná 

- účast na zasedání Europaeum academic council na University Pompeu Fabra, Barcelona dne 4.5.2018  

- info ze schůzky na francouzské ambasádě 

- avízo setkání vedení UK a vědeckých týmů v rámci Strategického partnerství s Universität Zürich dne 2. - 4.12. 
- avízo setkání VIP Alumni dne 11.12. 

 

prorektor Škrha 

- rozdělení finančních prostředků z programu Podpora internacionalizace na UK půjde na KR dne 14.5. 

- v rámci „Dny UK v Itálii“ připravit s fakultami jasné konkrétní plány možné spolupráce 

 

 

http://www0.usal.es/webusal/en
http://www.magna-charta.org/
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prorektor Gerloch 

- statistické údaje o nově jmenovaných 69 docentech na UK dne 4.6., bude jmenováno 53 mužů a 16 

žen, největší četnost z 1.LF, FF, PřF UK 

 

prorektorka Wildová 

- info o úspěšném druhém běhu kurzu Rozvoje pedagogických kompetencí, praktický workshop pro 

účastníky prvního a druhého běhu bude v červnu, příprava článku do časopisu Forum 

- kurz bude také nabízen v rámci Aliance 4EU, zároveň dojde k vytvoření elektronické učebnice 

 

prorektor Hála 

- info ve věci pozemků v Troji 

- k žádosti Městského soudu pro P2 o dodání přehledu zakázek prováděných rekonstrukcí nemovitostí 

v období 2000-2011 

 

prorektorka Králíčková 

- běží metodické návštěvy studijních oddělení na fakultách 

 

prorektor Royt 

- k přípravě dopisu děkanům fakult s připomenutím důležitosti promocí a s tím souvisejícího důstojného 

oblečení účastníků promocí, jak studentů, tak vyučujících  

- k účasti na zahájení ortopedického kongresu v Olomouci ve dnech 16.-17.5.  

- avízo vernisáže výstavy „100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“, která se uskuteční ve středu 9.5.2018 

od 17 hod. v Křížové chodbě Karolina 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 14. května 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 

 


