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Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 22. května 2017 

 

Přítomni: 

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

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

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

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

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

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, 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  

 

Omluvena: 

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

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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. Opatření rektora Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK 

 (prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: KR schvaluje po zapracování připomínek předložený materiál, doporučuje předložit AS UK 

k vyjádření. 

 

4. Přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora 

na vědomí. 

 
5. Benefitní program pro zaměstnance UK 

 (členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

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

 
6. Nájemní smlouva na pronájem areálu autoservisu v Motole 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Autocentrum  Plzeň, s.r.o., IČO: 03037878, se 

sídlem Skupova 490/24, 301 00 Plzeň - Doudlevce, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž 
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předmětem je nájem areálu autoservisu v Motole, Plzeňská 130/221, Praha 5, za účelem provozování 

autoservisu a mycí linky za měsíční nájemné areálu servisu ve výši 145.000,- Kč + DPH a za pronájem 

mycí linky ve výši 5.000,- Kč za měsíc + DPH, a doporučuje návrh předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK dle čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
 

 
7. Nájemní smlouva na konání festivalu „Soundtrack Poděbrady“ v prostorách zámku Poděbrady 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s., Apolinářská 

445/6, 128 00 Praha 2, IČO: 04683587, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 

prostor v objektu zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, za účelem pořádání 1. ročníku 

Mezinárodního Festivalu Filmové Hudby a Multimédií „SOUNDTRACK PODĚBRADY“ v období 

od 22.08.2017 do 29.08.2017, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 

v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 

 
 

8. Sdělení rektora 

- UK jako první oznámila konání shromáždění na pražském Albertově k připomenutí 17. listopadu 

- k šetření MŠMT – uplatnění absolventů VŠ, KR doporučuje jako kontaktní osobu za UK pana Mgr. 

Jiřího Chvátala 

- k podnětu zástupců AS UK - politika otevřeného přístupu k publikacím (Open Access), zodp. pror. 

Royt 

- avízo setkání členů KR s představiteli vedení AV ČR dne 29.5., příprava návrhu Memoranda o 

spolupráci, zodp. paní kvestorka 

- předložit perspektivy rozvoje - Biomedicína, zodp. pror. Royt 

- ve věci silnice (náležící ČVUT) v areálu Motol, zodp. paní kvestorka 

- k centrálnímu nákupu xerografického papíru a obálek, zodp. paní kvestorka 

- časopis FORUM obhájil 1. místo v soutěži v soutěži hodnotící firemní média „Zlatý středník“  

- avízo návštěvy ministryně MŠMT paní K. Valachové na UK, setkání se studenty 22.5.2017 od 12,00 

hod. v Modré posluchárně 

- avízo podpisu MOU s Nanyang Technology University Singapure při příležitosti návštěvy 

singapurského prezidenta Tonyho Tan Keng Yama v Praze dne 24.5.2017 

- avízo konference „Česká republika a muslimské země“ pořádané egyptským velvyslanectvím dne 

24.5.2017  

- avízo návštěvy předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera dne 8.6.2017 ve Velké aule 

Karolina od 16,00 hod. 

- slavnostní zahájení konference NEW WAVE dne 25.5. od 9,00, zástup za p. rektora paní pror. Rovná 

- k podepsání dodatku memoranda Kampus Dejvice dne 15.6.2017 v 11.00, zástup pan pror. Hála 

- avízo podpisu Memoranda o spolupráci mezi UK a Svazem měst a obcí a mezi ČKR a Svazem měst a 

obcí dne 6.6.2017 v 10.00 hod 

- pozvání na slavnostní zasedání při příležitosti udělení 2. Ceny kostnického koncilu 2017 dne 

5.11.2017, zástup za p. rektora pan prof. Lášek 

- avízo panelové diskuze „Wilhelm von Humboldt in the World of Today“ dne 22.6. v Berlíně, zástup za 

p. rektora pan pror. Konvalinka 

- avízo předávání Ceny Neuron dne 24.5. v 18 hod 

- avízo změn konání KR: 5.6. v 9,00, 19.6. v 8,30 hod. 

 

9. Sdělení členů kolegia  

 

prorektor Škrha 

- info o přijetí tří delegací z Číny v minulém týdnu: Shanghai University, SAFEA, Peking University 

- avízo plánované návštěvy z Honkong univerzity 

 

http://en.shu.edu.cn/
http://english.pku.edu.cn/
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prorektor Royt 

- info z dnešního zahájení mezinárodní konference o populismu „Current Populism in Europe and the 

Role of the Media“  

 

prorektorka Wildová 

- poděkování za přípravu plánovaného II. setkání (90 účastníků) s mezinárodním hodnotitelským týmem  

 

člen kolegia rektora Dr. Nigrin 

- ve věci manuálu plánovaného hlasovacího zařízení 

 

členka kolegia rektora Dr. Tejkalová 

- info o proběhlém sociologickém šetření mezi studenty 1. a 2 ročníků, vysoká návratnost 40%, bude 

připraveno jako materiál na KR 

- avízo účasti na konferenci NAFSA 2017 v LA 28.5.-2.6. 

 

člen kolegia rektora Dr. Volf 

- info z jednání s paní děkankou FF ve věci GA UK a SVV 

 

člen kolegia rektora Mgr. Zima 

- info ze zasedání grémia studentských spolků dne 15.6. 

- informace ze zasedání RVŠ  

 

prorektor Hála 

- info ze zasedání sněmu RVŠ dne 18.5. 

 

kancléř Prášil 

- k žádosti Národního muzea o zápůjčku portrétu rektora V. V. Tomka, KR souhlasí s bezúplatnou 

zápůjčkou obrazu 

 

kvestorka Oliveriusová 

- info o součinnost hl. m. Prahy při odkupu pozemků pro rozšíření areálu UK v Jinonicích – FSV, avízo 

jednání dne 25.5.2017 

 

 

 

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

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. května 2017 v 13,00 v Malé aule Karolina 

  

 


