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Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 25. dubna 2017 

 

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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

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

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

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluvena: 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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. Počet podaných přihlášek na akademický rok 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere uvedený materiál na vědomí. 

 

4. Revize OR č. 48/2015 Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí s tím, že bude předložen Radě pro vnitřní 

hodnocení k vyjádření a následně kolegium rektora doporučuje OR vydat. 

 

5. Zpráva o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2016 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí. 

 

6. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 11.04.2017 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s rozdělením finančních prostředků a bere předložený materiál se 

souhlasem na vědomí. 
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7. Dodatek č . 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově koleje Hostivař 
(Ing. Oliveriusová, v zastoupení přednesl kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s obchodní společností Sound Trust, s.r.o., IČO: 

25063359, se sídlem Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní 

smlouvě ze dne 03.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2016, jehož předmětem je rozšíření 

předmětu nájmu o nově pronajímané prostory - kanceláře o výměře 149 m², ve změně účelu nájmu 

v prostorech v přízemí objektu B a v úpravě ceny za nájemné spočívající v navýšení za nově 

pronajímané prostory, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 

51 Statutu Univerzity Karlovy. 

 

8. Sdělení rektora 

- info z dnešní TK v PSP ČR k návrh zákona o univerzitních nemocnicích 

- info z návštěvy britských univerzit v rámci „Den UK ve Velké Británii“, příprava návrhu smlouvy o 

strategickém partnerství s univerzitami v Edinburghu a Oxfordu  

- ze zasedání Správní rady – návrh rozpočtu UK na rok 2017 byl přijat 

- k připomínkám k návrhu Zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 

- avízo jednání k institucionálnímu financování vědy ve spolupráci s AV ČR 

- info o jednání s paní MUDr. Šárkou Kučerovou 

- zástup na kongresu XXIV. Pražské chirurgické dny dne 18.5.2017 pror. Škrhou 

- k  setkání s rektory bavorských VŠ, zodp. pror. Royt, Mgr. V. Šafránková 

- ve věci KOR (atestační a akreditační komise) na MZ, zodp. pror. Škrha 

- k Metodice 15+ a k Metodice 17+ 

- k sbírce na podporu Svatovítských varhan, hotov certifikát, zodp. Mgr. V. Hájek 

- k systému Turnitin, zodp. pror. Králíčková 

- k vítězství týmu UK v Evropské univerzitní hokejové lize 

- k stavu vestibulu Celetná 20 a harmonogramu rekonstrukce Celetná 13, zodp. paní kvestorka 

- k udělení stříbrné medaile UK prof. A. Edenovi 

- pozvání na udílení dr.h.c. Eugenio Barba dne 12.5. v 11,00 hod, JAMU, účast:  pror. Kovář 

- k oslavě 250. výročí založení Humboldt University of Berlin dne 22.6., účast:  pror. Royt 

- avízo tiskové konference (9.5.2017 v 10,00 hod) a vernisáže výstavy (9.5.2017 v 18,00 hod) „Člověk 

v náhradách aneb technika slouží medicíně“  

- avízo přijetí rektora Yerevan State University dne 27.4. 2017 

- avízo návštěvy mezinárodního týmu v rámci hodnocení UK ve dnech 25.-27.4. 

- předpokládaný termín pro setkání ministryně K. Valachové s akademickou obcí UK - 23. květen 2017 

 

 

9. Sdělení členů kolegia  

 

    prorektor Royt 

- ke stavu zveřejňování závěrečných prací dle OR 6/2010 

 

    prorektor Konvalinka 

- ve věci sladění oborových rejstříků napříč různými klasifikacemi pro potřeby akreditací a hodnocení  

vědeckých výsledků na UK 

 Závěr: KR rozhodlo finalizovat převodník, dtb pro vědu bude otevřena později, o termínovém posunu 

budou informováni účastníci kulatého stolu dne 26.4.   

- seznámení s návrhem programu International Advisor Board ve dnech 15.-16.5., prosba, aby členové 

KR zaslali, jakých bodů programu se zúčastní 

 

    členka KR Dr. Tejkalová 

- poděkování všem odborům, které se podílely na organizaci a propagaci akce „Den celoživotního 

vzdělávání & Festival absolventů“ v sobotu 22.4., v jehož rámci proběhly i Zlaté promoce 

- bezbariérový vstup do knihkupectví NK v Celetné 18  



 3 

    člen KR Dr. Nigrin 

- info z výjezdního zasedání studentské kurie Akademického senátu UK ve dnech 21.-23. 4.2017  

 

prorektor Hála 

- podána žádost OP VVV do výzvy č. 28 

 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 27.4. od 13,00 

- přehled řízení na jmenování profesorem a docentem s delší dobou projednávání 

 

prorektorka Wildová 

- avízo Kulatého stolu pořádané dne 26.4.2017 - k přípravě institucionální akreditace 

- avízo zasedání RVH dne 26.4. od 14,00 v Malé aule 

- avízo přednášky ministryně školství na PedF UK dne 9.5.2017 

 

prorektor Škrha  

- informace z cesty do Číny ve dnech 14.-16.4.2017 / SAFEA 

- ve věci čínské medicíny 

- avízo účasti na konferenci Higher education v Teheránu dne 29.4. 

 

prorektorka Rovná 

- ve věci přípravy Rektorské konference na UK 2018 

 

prorektor Kovář  

- info z politické Superdebaty – ČR na rozcestí 

- časopis Forum  obhájil prvenství v kategorii médií státní a veřejné správy v 15. ročníku soutěže 

ZLATÝ STŘEDNÍK 2016 

- kalendář NEVIDITELNÍ LIDÉ UK za rok 2016 získal hlavní cenu GRAND PRIX v soutěži Kalendář 

roku a diplom za nejlepší fotografie 

- seznámení členů KR s předběžným seznamem akcí k 670. výročí UK v dubnu 2018 

Závěr: KR ukládá panu prorektorovi připravit pro komparaci termíny a odpovědné osoby pro akce 

„670. výročí UK“ a „100  let republiky“ na KR dne 9.5.2017 

 

  

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v úterý 2. května 2017 v 12,00 ve Vlasteckém sále Karolina 

  

 


