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Zápis z 31. zasedání kolegia rektora dne 27. srpna 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

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

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení zlaté medaile: 

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., 1. LF, termín předání 

 
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením zlaté medaile UK. 

 

4. Podklad pro přípravu Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 

2016–2020 pro rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí, doporučuje ho odpracovat a předložit na KR dne 17.9. 

 

5. Přehled významných strategických dokumentů, které Univerzita Karlova zpracovává 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí, doporučuje prověřit položky 8 a 9. Dále doporučuje na výjezdním 

zasedání KR na zač. roku 2019 vytvořit rámec Strategického plánu pro roky 2021-2025. 
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6. Přehled materiálů pravidelně projednávaných kolegiem rektora 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje předložit finální podobu materiálu na KR dne 3.9., 

následně seznámit s materiálem vedoucí odboru RUK. 

 

7. Strategie internacionalizace Univerzity Karlovy 2018-2021 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a schválilo. Doporučuje po říjnových oslavách 

předložit na KR v listopadu 2018 revizi Strategických partnerství. 

 

8. Podpora pobytu zahraničních "post-doc" výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR předložený materiál projednalo a doporučuje předložit finální verzi OR na KR dne 3.9. 

 

9. Projekt UNIVERZITA A REPUBLIKA 1918–2018 - aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere materiál se souhlasem na vědomí a ukládá předložit aktualizovaný materiál na KR dne 

17.9., dále ukládá svolat v příštím týdnu schůzku vedoucích těch odborů, kterých se oslavy týkají. 

 

10. Návrh změn při evidenci a přebírání dokumentů na podatelně Rektorátu UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá kancléři UK realizaci 

navržených změn a to s účinností od 1. listopadu 2018. KR ukládá vedoucím odborů a oddělení zajistit 

zastupitelnost při přebírání a vypravování dokumentů na podatelně RUK prostřednictvím ESSS UK 

s účinností ihned. Jmenování minimálně dvou osob z odboru bude sděleno vedoucímu spisové služby 

RUK. 

 

11. Návrh nového opatření kvestorky Pravidla administrace interní pošty na Rektorátu UK 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

přijmout spolu se Spisovým řádem a dalšími provázanými dokumenty s účinností od 1. listopadu 2018. 

Nutné dořešit hromadné elektronické podepisování dokumentů. Materiál bude předložen na RKR dne 

1.10. 

 

12. Informace o stavu realizace projektů Podpora rozvoje studijního prostředí na UK - VRR/MRR 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů Podpora 

rozvoje studijního prostředí na UK – VRR/MRR. Další informace bude předložena na KR dne 17.9. 

 

13. Pronájem nebytových prostor v budově koleje Švehlova 

(kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Asistence, o.p.s., IČO: 63830540, se sídlem 

V Pevnosti 13/4, 128 00 Praha 2, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 

nebytových prostor o výměře 430,4 m² v budově koleje Švehlova na adrese Slavíkova 22, Praha 3, na 

dobu určitou do 31.5.2028 a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu 

s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
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14. Souhlas s postoupením nájemních smluv v areálu kolejí Hostivař mezi stávajícím nájemcem 

společností Sound Trust, s.r.o. a společností ČNSO, s.r.o. 

(kvestorka Oliveriusová) 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje předložit smlouvu o postoupení nájemních smluv mezi 

společností Sound Trust, s.r.o. a společností ČNSO, s.r.o. obsahující souhlas Univerzity Karlovy 

Akademickému senátu UK k vyjádření podle čl. 51 Statutu UK.  

 

15. Kupní smlouva o převodu vlastnictví objektu v Dobrušce  

(kvestorka Oliveriusová) 
 

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

prodávající a Městem Dobruška, zastoupeným Ing. Petrem Lžíčařem, starostou, se sídlem Náměstí F. 

L. Věka 11, 518 01 Dobruška, IČO: 00274879 , jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku 

parc. č.  182/1, jehož součástí je budova č.p. 777, pozemku parc. č. 182/4, a pozemku parc. č. 182/6,  

vše v k. ú. Dobruška, obec Dobruška, za kupní cenu ve výši 36 000 000,- 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. 

 

16. Sdělení rektora 

- info z Kanceláře prezidenta republiky o znovu zahájení přezkumného řízení ve věci jmenování profesora 

doc. Fajta 

- zaslán na MŠMT návrh na nominaci Metoděje Renzy z 3.LF na Cenu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy 

- info o udělení Medailí J. Hlávky dvěma nominovaným za UK prof. MUDr. Mojmírovi Petráňovi, CSc. 

z LFP a prof. PhDr. Zdeňce Hledíkové, CSc. z KTF  

- info o zahájení nového ročníku ceny Dimitris N. Chorafas Foundation, zodp. pror. Konvalinka 

- k zákonu 130/2002 Sb. 

- avízo jednání Rady vlády dne 31.8. 

- info k podpoře navýšení kapacit lékařských fakult 

- ke kauze Činátl, zodp. pror. Králíčková 

- k problematice zápisů studentů s časovým odstupem po přijímacím řízení, bude projednáno na RKR, 

zodp. pror. Králíčková 

- klesá počet přezkumných řízení - pozitivní trend 

- v nejbližší době budou rozeslány jmenovácí dektery členům koordinačních rad doktorských studijních 

programů, zodp. doc. Lopatková 

- námitka proti rozhodnutí VR UK ve věci jmenování profesorem doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc., zodp. 

pror. Gerloch 

- jednání s Tanečním centrem Praha (TCP), které UK podporovala již v 70.letech, TCP slaví 50. let od 

založení, udělena záštita rektora na vystoupení v rámci Mezinárodního týdne tance 

- Times Higher Education World University Rankings 2019 bude dostupný 26.9.2018, zodp. Mgr. Hájek 

- k přípravě Memorand s HMP (veřejný prostor Albertova) a k objektu Ztracenka, zodp. pror. Kovář 

- podat informace k přípravám oslav J. Palacha a k výročí 17. listopadu 2019, termín říjen 2018, zodp. 

pror. Kovář 

- UK získá bustu rektora UK prof. Oldřicha Starého, který se zasloužil o znovuotevření Karolina 

25.11.1968, avízo oslavy 50. let od znovuotevření proběhne dne 26.11. 2018 v 10,00 hod. v Karolinu 

- návrh výstavy u příležitosti 670. výročí založení UK „Klenoty Univerzity Karlovy“ v Císařském sále 

prosinec 2018 - leden 2019, zodp. pror. Royt 

- avízo zahájení ak. roku 2018/2019 a konference ČKR v Olomouci 4.-5.10. 

- pozvání na „zlatou promoci“ a založení klubu Alumni 3. LF dne 5.10., zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 23.10. v Brně a 26.9. v Nitře, zodp. 

pror. Kovář 

- avízo zahájení Československého festivalu dne  7.9. v 19,00 hod. v Karolinu ve znamení 100. výročí 

založení republiky, účast p. rektor Zima, pí. kvestorka, pror. Wildová 
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- avízo slavnostní konference u příležitosti 80. výročí založení ÚVN dne 4.10. od 9,30, zástup za p. 

rektora pror. Kovář 

- pozvání na slavnostní akci u příležitosti 90. výročí založení Thomayerovy nemocnice dne 20.9. od 

14,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- avízo konference „100. let české státnosti“ o úloze a postavení českého vysokého školství ve společnosti 

organizované RVŠ, MŠMT, CSVS dne 1.11., UK je odborným garantem konference, paní pror. 

Wildová rozešle členům KR témata určená pro panely a k diskuzi k vyjádření  

- avízo 5. národní konferenci o genderu a vědě dne 30.10.2018 od 10,00-13,00 na AV ČR, zástup za 

p. rektora pror. Wildová 

- avízo konference „Dvě desetiletí české medievistiky“ dne 24.-25.9. v AV ČR, zástup za p. rektora pror. 

Royt 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- k přípravě OR řešící postup ustavení mimořádného profesora na UK 

 

prorektorka Wildová 

- info o úspěšném ukončení první vlny akreditací umožňující vypsat letošní přijímací řízení, cca 320 

studijních programů a 80 doktorských programů bude v 1. vlně do konce srpna schváleno 

- od konce září 2018 do dubna 2019 poběží schvalovací proces u II. vlny akreditací týkající se zbylých 

studijních programů 

- nová metodika pro Cotutelle bude předložena jako materiál na KR 17.9. 

- v říjnu případná úprava vnitřních předpisů k hodnocení akreditací, tak aby AS UK mohl v prosinci 

projednat 

- poběží kurz pedagogických dovedností od října 2018 

- příprava 3. ročníku konference „Ke kvalitě vzdělávací činnosti“, reflektující vyhodnocení akreditací 

a hodnocení závěrečných prací, termín cca únor 2019 

 

prorektor Škrha 

- avízo návštěvy z The Tokyo Fondation na UK se uskuteční 22.10. v 10,00 za účasti p. rektora 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 3. září 2018 v 9,30 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


