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Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 11. listopadu 2015 

 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

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

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

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

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluveni:  

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 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. Návrh žádosti o prodloužení akreditace KTF UK a 1.LF UK a udělení 

akreditace FSV UK 

      (členka kolegia rektora prof. Wildová) 

       

- návrh žádosti KTF UK o prodloužení akreditace magisterského studijního 

programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie (P/5/ThLic.) 

- návrh žádosti 1. LF UK o prodloužení akreditace bakalářského studijního 

programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Fyzioterapie 

(P/3) 

- návrh žádosti o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Media and Communication Studies se studijním oborem Media and 

Area Studies (P/2/AJ) – předkládáno podruhé 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučilo jej postoupit 

MŠMT ČR. 
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4. Návrh harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020 

     (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo, se zapracovanými 

připomínkami souhlasí a návrh doporučuje předložit do RKR a AS UK dne 

11.12.2015. 

 

5. Kupní smlouva na převod pozemku parc.č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha 

       (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Ing. Pavlem Králem a Annou 

Královou, bytem Ametystová 835/41, Praha 5, Radotín, PSČ: 153 00, jako 

prodávajícími, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. 

Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 1 183 680 Kč, a doporučuje předložit ji 

k vyjádření AS UK a poté SR UK k udělení předchozího písemného souhlasu 

podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých  školách, v platném 

znění,  k uzavření kupní smlouvy. 

 

6. Dny Horizontu 2020 na UK 
      (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci o programu a termínu 

konání akce „Dny Horizontu 2020 na UK“ ve dnech 23.-25.2.2016 na vědomí. 

 

7. Zpráva o zajištění zlevněných vstupenek na světovou výstavu EXPO 2015 pro 

studenty UK 

      (člen kolegia rektora Dr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou  zprávu na vědomí s tím, že se pro 

malý zájem v případě dalších akcí (např. Bienále) v zajišťování zlevněných 

vstupenek nebude pokračovat.  

 

8. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 1.10.-4.11.2015 a informace o 

přijetích plánovaných v termínu od 11.11.2015 

       (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo  předložené informace na vědomí.   

 

9. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení 

výsledku hospodaření  UK za rok 2014 dle opatření rektora č. 47/2015 
      (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na 

dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 

2014 dle Opatření rektora č. 47 se souhlasem na vědomí a doporučuje jej předložit 

k dalšímu projednání v RKR. 

 

10. Sdělení rektora 

- neformální blahopřání k životnímu jubileu pana pror. prof. M. Kováře 



 3 

- uvedení do funkce nově nastupujícího kancléře UK pana  MUDr. Milana 

Prášila, MBA ke dni 2.11.2015  

- informace z jednání s ministryní MŠMT K. Valachovou 

- informace k přípravě otevřeného dopisu premiérovi a vicepremiérům vlády ve 

věci nedostatečného financování veřejných vysokých škol 

- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 

- avízo jednání reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných škol  na 

MŠMT dne 12.11 ve 13 hod. za účasti náměstka pro řízení sekce vysokého 

školství, vědy a výzkumu. Ing. R. Plagy 

- avízo 19. schůze Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

PS P ČR 3.12.2015 od 10 hod. 

- informace k zahraniční cestě do Turecka, návštěva Ankara Univerzity   

- informace k akci Den UK v Bruselu a Lovani, návštěva Českého centra a 

českých studií v Bruselu, velký zájem a budoucí spolupráce s Univerzitou 

Lovaň, podpis Memoranda s UK 

- avízo cesty s vládní delegací ve dnech 21.-27.11.2015 do Číny 

- avízo cesty do Soulu ve dnech 11.-13.4.2016 „KAIST Forum“  

- informace k elektronicky k zaslaným výzvám v souvislosti se „Satanskými 

verši“, ve věci náboženského vyznání islamu 

- informace o zaslaném „Prohlášení OICPG“ palestinským velvyslanectvím dne 

3.11.2015 

- informace k hodnoceni českých univerzit–žebříčku britské společnosti QS 

- informace k nadlimitnímu CRP projektu s názvem „Zmapování vědeckého 

výkonu univerzit pomocí nástroje InCites“ 

- informace v souvislosti s problematikou uplatňování daně z přidaného 

hodnoty u projektu BIOCEV 

- informace k předložení investičního záměru 3.LF UK, panem rektorem 

vyžádány podklady a zdůvodnění tohoto investičního záměru  

- informace i novém modulu UCHAZEČ 

- informace ke kauze FTVS, personální záležitosti 

- informace ke kauze Doc. Kirchner 

- informace k BIOCEV 

- informace k filmovému semináři organizovaném FSV UK   

- informace k anketě LN – Kniha roku 2015, zvážit nominace 

- informace k ratingům Hospodářských novin, zodpovídá: pror. Royt, Hájek 

- informace ve věci žadatele Františka Anděla (odškodnění vysokoškolských 

studentů vyloučených ze studia s politických důvodů po února 1948), žádost o 

vystavení diplomu k jeho životnímu jubileu,  Závěr: KR souhlasí s vystavením 

diplomu pro pana Františka Anděla 

- informace k ERC grantu (tým Michaela Bojdyse z katedry organické chemie 

PřF) 

- avízo 17. symposia ESPACOM dne 12.11. ve Velké aule Karolina-zastoupí 

prorektor prof. Konvalinka 

- zpráva o jmenování členem Rady Národního muzea s účinností od 1.9.2015 

GŘ NM PhDr. Michalem Lukešem 

- informace o dopisu GŘ NG doc. Fajta ve věci přípravy a realizace výstavního 

projektu „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, který 

připravuje NG od 27.11.2015-28.3.2016 ve Valdštejnské jízdárně“, žádost o 

podporu, zodpovídá: pror. Royt 

- avízo podpisu Memoranda o spolupráci UK s Národním muzeem  
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- informace o spolupráci s ČT v roce 2016, program dlouhodobých stáží 

s názvem „ČT start – znáte svůj cíl, známe váš start“, zahájení výběrových 

řízení pro studenty do různých oblastí  

- informace ke spisové službě na RUK 

- informace k přípravám 700. výročí Karla IV. 

- Příprava prezentace pro jednání ČKR dne 3.12.2015 na téma financování 

vysokého školství, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová, Hájek 

- avízo účasti na veřejném vystoupení Federiky Mogherini, vysoké 

představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně 

Evropské komise- téma “Budoucnost Evropy v propojeném světě“ dne 19.11. 

v Profesním domě Malostranského paláce  

- informace o udělení Medaile statutárního města Hradec Králové Radou města 

Hradec Králové Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 

28.10.2015 

- informace o obdržení ocenění v soutěži o nejlepší expozici 2015 v rámci 

EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2015, Univerzita Karlova v Praze se umístila 

na 3. místě 

- informace k akcím a programu k výročí 17. listopadu 

- informace k přípravě textu prohlášení k 17. listopadu 

- příprava programu na RKR dne 20.11.2015 

- avízo termínů KR a RKR: dne 7.12. se termín RKR ruší, náhradní termín bude 

dne 11.1., KR od 9,00 hod., RKR od 14 hod. 

- avízo mezinárodní konference Bedřich Hrozný dne 13.11.2015, Karolinum 

- avízo slavnostního shromáždění v Hradci Králové v sále Filharmonie HK, při 

příležitosti 70. výročí založení lékařské fakulty v Hradci Králové dne 

19.11.2015 

 

11. Sdělení členů kolegia rektora 

 

 prorektor Gerloch  

- informace k účasti dne 2.11.2015 na předávání ocenění prof. Antonína rytíře 

Randy, Pražské sdružení Jednoty českých právníků  

- informace k účasti na konferenci 5.11.2015 na téma „Sociální pojištění – 

tradice, jistota, budoucnost“, výroční setkání ČSSZ při příležitosti 90. výročí 

založení  

- zastoupení pana rektora na slavnostním předávání tzv. „trvalých legátů“ Josefa  

Hlávky a Ceny Josefa Hlávky dne 16.11.2015  na zámku v Lužanech 

- k účasti na 11. Pražské bezpečnostní konferenci „Evropská unie – Česko – 

Asie: výzvy a příležitosti pro ekonomiku, obchod a bezpečnost“ dne 6.11. 

v Národní technické knihovně v Praze, FSV UK Dr. Balabán 

- informace k přípravě programu VR dne 10.12.2015 

 

 prorektorka Rovná 

- zpráva z akce „Den UK v Bruselu“  ve dnech 9.-11.11.2015 

- avízo přednášky 12.11.2015 ALUMNI 

- avízo konference UNICA  dne 19.11. 

- avízo přednášky Federiky Mogheriny, vysoké představitelky Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise 

dne 19.11. v 16,15 hod., v profesním domě Malostranského paláce v Praze, 
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dále debata na téma „Budoucnost Evropy v propojeném světě“ 

 

Prorektor Škrha 

- informace k Fondu mobility 

- informace k přípravám přijetí čínské delegace na UK dne 16.11.2015 v 16 

hod. 

- zpráva ze zahraniční cesty v Lucembursku účast na konferenci EUE HEOS  

- potvrzení zájmu o spolupráci s „The Weiizmann Institute of Science“, Prof. 

Irit Sagi, pozvání  na UK v příštím roce, příprava dopisu  

 

členka kolegia prof. Wildová 

- informace k Cotutelle 

- informace k „Hodnocení kvality“, odsouhlasena spolupráce s jinými subjekty, 

příprava zprávy za rok 2015, plány do roku 2016, příprava neformálního 

kulatého stolu s touto tématikou 

 

     prorektor Hála 

- informace k jednání OP VVV 

- informace k jednání ve věci pražského klastru, „Špalíček“ 

- avízo informačního setkání v Brandýse n/L 

- informace k zavedení elektronického podpisu na UK  

 

členka kolegia Dr. Tejkalová 

- informace o akci „Pozvání na snídani s GŘ ČT“ dne 2.11.2015, zastoupení 

p.rektora 

- informace k veletrhu Gaudeamus, velmi pochvalné hodnocení zvláště 

pracovníků IPSC a OVV za zdařilou prezentaci a expozici 

 

 prorektorka Králíčková 

- informace ke „Study in Prague“ 

- informace k nové verzi přijímacího řízení 

- žádost o zastoupení na zakončení projektu „Juniorská univerzita“ dne 10.12. 

v 17 hod, zastoupí: pror. Royt, pror. Konvalinka 

-  informace k Double Degree programům 

 

člen kolegia rektora  Fontana 

- informace k podpoře zájmové činnosti studentů UK 

- průběžná  zpráva  o projektu pilotního otestování 500-700 závěrečných 

prací firmou Turnitin 

 

 prorektor Konvalinka 

- informace k 15. symposiu ISoP – zastoupení pana rektora 

- informace k programu a příprava zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 

16.-17.11. 

 

     prorektor Royt 

- info k dopisu GŘ NG doc. Fajta ve věci přípravy a realizace výstavního 

projektu „Bez hranic“ a přednesené žádosti 

- informace k zaslaným nominacím na Mezinárodní cenu Karla IV., plánována 

schůzka se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy 
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- informace k deskám donátorů-sponzorů UK 

- účast  na akci Českobratrské církve evangelické dne 21.11. ve 14,30 hod. - 

odstupující Synodní senior Joel Ruml, nově nastupující Synodní senior Daniel 

Ženatý, zast. pana rektora  

 

 kancléř Prášil 

- informace k přípravě materiálu „Strategický rozvojový rámec DZ UK“ na 

příští zasedání KR 

- informace k vyhodnocení aktualizace DZ za rok 2015, předložit informaci na 

AS UK v lednu 2016 

- informace ve věci šetření EUROSTUDENT, Závěr: KR se usneslo na zapojení 

UK do šetření a kladné odpovědi zástupcům  VŠE  

 

 

 kvestorka Oliveriusová 

- informace ke kofinancování stipendia Václava Havla 

- informace k přípravě přehledu o investičních akcích UK 

- avízo  jednání se zástupci Národního muzea 

- informace v souvislosti s platbami za filmový seminář pořádaný FSV UK 

- informace ze společné schůzky s kvestory VŠ 

 

 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná 16. 1istopadu v 10 hod. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


