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Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 15. 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 

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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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: 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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. Doctor honoris causa 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti dr.h.c.:  

Prof. Robert D. G o l d m a n, PhD.     1. LF 
Prof. Frank Roelof de B o e r, Dr.     MFF 

 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK dva návrhy na udělení čestné 

vědecké hodnosti doktora honoris causa. 

 

4. Návrh Strategie vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje tento materiál a doporučuje předložit členům RKR, RVH a VR 

UK. Následně bude materiál na podzim předložen ve formě OR. 

 

5.  Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. 
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6. Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování od roku 2019 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

7. Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje zapracovat podněty vzešlé 

z diskuze a předložit na KR dne 9.7.2018. 

 

8. Vyhlášení rozvojových programů CRP 2019 a IP 2019-2020 a způsob získání dílčích podkladů 

pro zpracování Plánu realizace DZ UK na rok 2019 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: ad 1) Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o Vyhlášení Institucionálního 

programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 (dále jen IP 2019-2020) a souhlasí s návrhem 

termínů administrace pro zpracování Institucionálního plánu UK 2019 - 2020. 

Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem rozdělení orientačního limitu na realizaci aktivit 

Institucionálního plánu UK na rok 2019 na fakultách. 

Doporučuje předložit analýzu čerpání prostředků celouniverzitních aktivit prostřednictvím odborů 

RUK na KR dne 9.7.2018. 

 

9. Zapojení Univerzity Karlovy do výzvy OP VVV Celoživotní vzdělávání na VŠ a začlenění aktivit 

vedoucích k získání nové akreditace do celouniverzitního projektu ve výzvě ESF pro vysoké 

školy II 
(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora nesouhlasí se zapojením UK do výzvy OP VVV Celoživotní vzdělávání na 

VŠ.  

Kolegium rektora doporučuje, aby byly návrhy projektů ve výzvě ESF pro vysoké školy II. 

konzultovány s Odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací.  

Kolegium rektora bere na vědomí informace o dalších krocích OPP RUK v návaznosti na výše 

uvedená rozhodnutí. 

 

10. Zpráva o aktuálním stavu celouniverzitního projektu implementace systému elektronické 

spisové služby na Univerzitě Karlově 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a ukládá odborům RUK, aby nejpozději 

od 1.9.2018 začaly přednostně využívat ESS pro interní komunikaci v úředně správních záležitostech. 

Tento pokyn bude zakotven v opatření kvestorky, které bude vydáno s účinností od 1.9.2018. Další 

průběžná zpráva o stavu implementace ESS bude předložena na KR v lednu 2019. 

 

11. Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství ohledně VZ pro BIOCEV s názvem „Laboratorní 

nábytek a digestoře“ a „Výpočetní technika pro centrální IT infrastrukturu“ a návrh dalšího 

postupu  

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s informací o VZ pro BIOCEV. Na KR dne 25.6. bude 

projednán další postup. 
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12. Kupní smlouva na nákup audiovizuální techniky do poslucháren MFF UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí aktuální informace ohledně záměru vybrat dodavatele 

audiovizuální techniky do poslucháren MFF UK. 
 

13. Sdělení rektora 

- informace z pracovní cesty na Kubě, jednání s Universitou of Havana, možnost spolupráce s geografy, 

příprava Iberoamerické ceny 

- info ze zasedání ČKR v Olomouci dne 7.6. 

- info o podpisu zakládací listiny Charles University Innovations Prague, s.r.o. 

- participace UK společně s Masarykovou univerzitou a UP v Olomouci v CRP 2019 v rámci 

centralizovaného rozvojového programu na rok 2019, zodp. pror. Konvalinka 

- info z DZS o vysoké úspěšnosti zahraniční mobility studentů UK 

- k plánovanému dlouhodobému výhled EU - rozpočet na roky 2021-2027  

- avízo slavnostního předání profesorských dekretů dne 25.6. od 11,00 ve Velké aule Karolina, z toho 

důvodu posun začátku zasedání RKR na 9,45 hod. v Malé aule Karolina 

- k plánovanému termínu předání Ceny Karla IV., konec r. 2018 příp. začátek r. 2019, zodp. pror. Royt 

- návrh oslav v rámci „100 let Republiky“ - Štefánikův večer ve spolupráci s fr. ambasádou bude 

předložen na KR dne 25.6., zodp. pror. Kovář 

- v obsazení do Mezinárodní rady UK a k přípravě doporučení v letech 2015-2018, vytvořit přehled 

splněných úkolů, zbývajících úkolů , zodp. pror. Konvalinka 

- aktualizace Prioritních vědeckých oblastí, termín předložení říjen 2018, zodp. pror. Konvalinka 

- k dědickému řízení v Santiago de Compostela, zodp. pí. kvestorka 

- k univerzitnímu webu, zprovoznění služby RSS zodp. p. kancléř 

- k pozemkům na Albertově – Ztracenka, příprava Memoranda, zodp. pror. Kovář, pí. kvestorka 

- otázka stavby v Troji (FSV), připravit variantní řešení na KR dne 25.6., zodp. pí. kvestorka 

- nominace do GA ČR, zodp. pror. Konvalinka 

- vyjádření děkana FF UK v kauze Dr. Velhartické, zodp. pror. Kovář 

- predátorské časopisy - přehled na KR dne 9.7., zodp. pror. Konvalinka 

- příprava Bibliometrické zprávy Hodnocení výzkumných organizací na KR dne 9.7., zodp. pror. 

Konvalinka 

- k elektronickým informačním zdrojům a k e-learningu na UK, v září předložit strategii a výhled  

e-learningu, sjednotit a doplnit centrální databázi, zodp. p. kancléř 

- pozvání na „Večer lidí dobré vůle VELEHRAD 2018“ dne 4.7. v 19,30 na Velehradě, zástup za p. 

rektora pror. Wildová 

- avízo zahájení LŠ na UK pro čínské studenty dne 16.7., zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo zahájení LŠ pro čínské studenty dne 16.7. v 9,00 v Karolinu, ukončení 26.7. 16,30 

- k Alianci 4EU, chystané setkání rektorů a prorektorů ve dnech 28.6.-29.6., příprava harmonogramu 

s rozpisem časů, zodp. pror. Rovná, připravit přehled akcí na KR dne 25.6 

- pozvání na předávání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017, zámek v Lužanech dne 

25.6. v 14,30, zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu dne 27.6. v 10,00 u Pomníku na 

Újezdě, zástup za p. rektora pror. Kovář 

- časy zahájení letních KR jsou tyto: 9.7. od 11,30 hod, 23.7. od 10,00 hod., 27.8. od 9,00 hod. 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- příprava dopisu na fakulty ve věci vyhlášení IP a CRP a aktualizacích projektových databází (SPR) 

- proběhlo školení k Turnitinu, následná budou v září a říjnu 

- avízo zasedání prac. skupiny dne 18.6. k e-learningu 
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prorektorka Rovná 

- jednání s novou ředitelkou CEFRESu, příprava nové smlouvy, evaluace francouzských výzkumných 

institucí 

- finanční prostředky z prodeje Větrníku budou koordinovány vedoucí zahraničního odboru Dr. 

Škrábalovou 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 20.6. od 10,00 hod. 

- avízo výjezdu KR do barokního zámku Maleč dne 27.8. v odpoledních hodinách 
 

prorektor Hála 

- přehled a stav čerpání u jednotlivých projektů, které se účastní výzvy „Nábyteček“ bude předložen na 

KR dne 23.7. 

 

prorektor Konvalinka 

- info z jednání v Heidelbergu nad vědeckými programy Aliance 4EU (společné projekty, studentské 

aktivity) 

- info ze setkání s evropským komisařem pro vědu, výzkum a inovace Carlosem Moedasem  

- upozornění na nemorální praktiky čínské firmy – zveřejňuje podvodné citace za úplatu 

- avízo veřejná konference se třemi francouzskými nositeli Nobelovy ceny „Sounds of Science“ dne 

20.6. od 17,00 v Národním domě na Vinohradech 

- avízo zasedání Rady vlády dne 29.6., řešení Metodiky 17+ 

 

prorektor Royt 

- info o akci na UK v rámci „Muzejní noci“, počet návštěvníků dosáhl 1348 osob 

- info ze slavnostního předávání Cen SDGs v Černínském paláci 

- k přípravě přijetí delegace z Laufu, povede jednání se starostou p. Benedigtem Bispingem, a konzul 

p. Hansem-Peterem Schmidtem 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. června 2018 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina. 
 


