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Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 4. června 2018 

 

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. 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 

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení stříbrných medailí:  

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 

 
Závěr: Kolegium rektora UK rozhodlo, že navrženým kandidátům bude na VR UK dne 28.6. předán 

pamětní list v latině. 

 

4. Souhrnné informace o Mezinárodní radě UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje předložit návrhy na 

nové členy IAB a ukládá vybraná doporučení Mezinárodní rady předložit k dalšímu řešení. Návrhy 

a náměty lze zaslat pror. Konvalinkovi do pátku 8.6. 

 

5. Výstup z koordinačních rad doktorských studijních programů UK 

(členka KR doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR vzalo materiál po diskuzi na vědomí a přijalo stanovisko k vybraným tématům. Příprava 

dopisu na fakulty s pokynem, aby před přijetím Ph.D. studenta do programu bylo zajištěno jeho 
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financování a prostory, což je primárně v kompetenci školitele ve spolupráci s vedoucím katedry, 

ústavu. 

 

6. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2017 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 

 

7. Realizace překladů na RUK 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje předložit finální verzi zajištění 

překladů dle varianty číslo 2. 

 

8. HR Award: interní analýza 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje předložit Akční plán na KR v září 

2018. 

 

9. Benefitní program pro zaměstnance UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a schvaluje navrhovaný postup. 
 

10. Přeložka vysokého a nízkého napětí vyvolaná výstavbou pavilonu matematiky a informatiky  

v Troji 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – kabelového vedení v rámci stavební akce s názvem: „UK-MFF Troja přeložky 

kVN, kNN a sdk“, k tíži pozemku parc. č. 404/1, k.ú. Libeň, obec Praha a v právu přístupu za účelem 

její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 

PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu 

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

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

 

11. Sdělení rektora 

- info z úspěšné prezentace univerzity v rámci akce „Dny UK v Itálii“ ve dnech 21. - 25. 5. 2018 

- info z návštěvy Santiago de Compostela 

- info ze zasedání Coimbra Group General Assembly v Salamance  

- návštěva fyzikálního ústavu AV ČR ELI Beamlines v Dolních Břežanech, jednání o možné spolupráci 

- ke kauze studentky Š. Kučerové 

- stanovisko k Biocev, ÚMG, info na KR dne 15.6., zodp. pror. Hála, pí. kvestorka 

- k možnosti koupit do Archivu UK rukopisný posudek A. Einsteina z roku 1912, zodp. pror. Royt 

- ve věci Mephared II. – ÚHOS 

- Týden vědy a techniky AV ČR, stanovisko UK připraví pror. Kovář 

- příprava dopisu fakultám s žádostí o zaslání návrhů na doplnění zpravodajů GA UK, zodp. prof. Volf 

- avízo zasedání Grantové rady GA UK dne 28.6. od 10,00 h 

- pozvání na slavnostní vyhlášení Cen SDGs 2018 dne 12.6.2018 od 18,00 v Černínském paláci, zástup 

za p. rektora pror. Royt 

- konference OMEP dne 25.6. v Karolinu, zodp. pror. Wildová 

- avízo večeře s rektory Aliance 4EU a zástupci UK dne 28.6. od 19,30 hod. 

- pozvání na summit CE7 LERU „Digitální vzdělávání“ online část proběhne 1.11., navazovat bude 
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kampusová část v Utrechtu 29.-30.11., účast pror. Králíčková a pror. Wildová 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info k Nadaci Heleny Řehákové 

- avízo zasedání pracovní skupiny k E-learningu proběhne dne 18.6. na ÚK UK 

- k přípravě dodatku k Turnitinu, spolupráce právního oddělení a ÚK UK 

- odejde dotaz na fakulty ve věci aktualizace seznamu studentských spolků 

 

prorektorka Rovná 

- materiál k Alianci 4EU bude předložen na KR dne 25.6. 

- info o ukončeném výběrovém řízení na nového ředitele CEFRESu místo paní doc. Clary Royer, Ph.D. 

 

prorektor Škrha 

- info z jednáních v rámci „Dny UK v Itálii“ o možné užší spolupráci s univerzitami v Padově a Milaně, 

příprava konference „Padova meets Prague“ v roce 2019 

- Steering Committee - Univerzita di Roma „Tor Vergata“ v oblasti biomedicíny 

 

prorektor Gerloch 

- k akreditaci oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, materiál bude připraven 

na KR dne 15.6. a na RKR dne 25.6., připravit analýzu o počtu habilitovaných docentů a profesorů  

v průběhu 10 let ve všech studijních oborech UK, nutné sjednotit terminologii názvů oborů a připravit 

timing akreditace 

- pan prorektor oznámil kandidaturu do Senátu PČR jako nezávislý kandidát 

 

prorektorka Wildová 

- ve věci Odvolání na NAÚ 

- info z jednáních v rámci „Dny UK v Itálii“ na univerzitě ve Florencii a s Evropským univerzitním 

institutem 

- avízo zasedání RVH dne 6.6., poděkování paní kvestorce a vedoucímu EO Ing. Šimůnkovi za 

organizace všech jednáních Rady pro vnitřní hodnocení a poskytnutí finanční odměny členům RVH 

 

prorektor Hála 

- očekává se Rozhodnutí u subtitulu „Rozvoj a obnova MTZ VVŠ“ z MŠMT, po zapsání v systému 

MS2014+ začnou výběrová řízení 

 

člen KR Mgr. Zima 

- k přípravě oslav na Albertově dne 17.11.2018 

 

prorektor Royt 

- info z účasti na slavnosti Collegia 1704 v Pražské křižovatce 

- info z účasti a předání medailí při bohoslužbě Te Deum v Strahovské bazilice dne 1.6. 

- příprava VŘ na nové varhany do Karolina 

- příprava pamětní desky k výročí J. Palacha v lednu 2019 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v PÁTEK 15. června 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 

http://www.cefres.cz/cs/tym/administrace-cefresu/cv-clara-royer-cefres-2017

