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Zápis z 33. zasedání kolegia rektora dne 24. července 2017 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

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

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

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

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

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

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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 medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením stříbrné medaile UK doc. PhDr. Janu Haladovi, 

CSc., FSV UK. 

 

4. Návrh na udělení Ceny Arnošta z Pardubic 2017 pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin 

ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s navrženými kandidáty na udělení Ceny 

Arnošta z Pardubic, cena bude předána 17.11.2017. 

 

5. Návrh alokace prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR doporučuje využít prostředky uspořené změnou v poskytování stipendií následujícím 

způsobem: 50% na podporu letních škol a zahraniční mobility studentů, 35% na fond doktorandských 

stipendií v cizojazyčných programech, 15% fond na jednorázovou podporu sociálně slabých studentů. 
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Návrh doporučuje k připomínkování předložit předsednictvu AS UK, tak aby reakce od předsednictva 

obdrželo KR do začátku září. V říjnu bude finální podoba předložena AS UK. 

 

6. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) a informace k poskytovaným 

úlevám z poplatku za studium v cizím jazyce 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR souhlasí se zněním předloženého předpisu (Poplatky spojené se studiem), tak jak navrhují 

fakulty. Dále doporučuje informace k úlevám z poplatku za studium v cizím jazyce předložit jako 

materiál na KR nejpozději na začátku září a to v podobě přílohy OR č. 45/2017, tak aby začal platit od 

ak. roku 2017/2018. 

 

7. Novelizace opatření rektora č. 9/2016 „Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením 

disertační práce“ 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený materiál a souhlasí s vydáním novely OR č. 9/2016 s účinností od 1. 

října 2017. 

 

8. Návrh nové podoby webových stránek UK pro doktorské studium 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a souhlasí s realizací návrhu. Ukládá předložit na KR na začátku 

září podrobné schéma struktury těchto webových stránek. 

 

9. Podpora pedagogických dovedností akademických pracovníků Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová, prorektorka Králíčková, kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR bere předložený návrh na vědomí a doporučuje dopracovat design vzdělávacích programů a 

zrealizovat první ročník jako pilotní projekt s menším počtem nabízených modulů. 

 

10. Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově – stav příprav ZS AR 2017/18 

(prorektorka Králíčková, členka kolegia rektora Tejkalová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje užít název pro doplňující 

koncept „Juniorská univerzita+/(plus)“ 

 

11. Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál po zapracování připomínky, týkající se doplnění v části B čl. 

II/odst. 7 specifikace „výjimečné události“, na vědomí. Ukládá nevypořádané připomínky 

komunikovat s fakultami a dopracovat OR ve spolupráci s právním odborem, tak aby mohlo být 

vydáno. 

 

12. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na zavedení jednotného ekonomického informačního 

systému na fakultách a součástech UK 

(kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: Kolegium rektora zavedení jednotného ekonomického informačního systému doporučuje 

financovat z rozpisu UK na rok 2018 nikoliv jako čerpání mimořádného příspěvku, doporučuje 

předložit k projednání v Ekonomické komisi AS UK v rámci návrhu Principů rozpisu na rok 2018. 

 

 

13. Sdělení rektora 

- k schválení novely Zákona o registru smluv, čeká se na podpis prezidenta 

- avízo schůzky ČKR a odborů dne 1.8.2017 ohledně zvýšení rozpočtu pro VŠ, avízo zvažovaných 

protestních akcí a happeningů dne 4.9. a 25.9  

- k nominacím na Cenu ministra MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním 

programu a za mimořádné činy studentů, zodp. pror. Králíčková 

- k evaluačnímu reportu IEP EUA - návrh řešení doporučení bude projednán na KR v říjnu 2017, zodp. 

pror. Wildová 

- příprava Institucionální akreditace (sebehodnotící zpráva a hodnotící zpráva), zpracovává se 23 

akreditací vzdělávacích oblastí, členové KR a akreditační komise obdrží na konci srpna tento materiál, 

zodp. pror. Wildová, Dr. Šťastná 

- ve věci prodeje multidetektorového celotělového CT přístroje 3. LF 

- k Memorandu o spolupráci s AV ČR, UK je hlavním partnerem v rámci Týdne vědy na AV ČR 

- ve věci deklarace Open accessu – čeká se na vyjádření ediční komise AS UK, zodp. pror. Royt 

- připomínky interního metodického pokynu MF v souvislosti s vyhláškou 25/2017 Sb. – Zákon o sběru 

vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, zodp. p. kvestorka 

- k plánované návštěvě Brazilské konference rektorů ABRUEM na jaře 2018, zodp. zahr. odbor 

- k přípravě publikace „Happy Birthday, Charles IV“, zodp. pror. Kovář 

- návštěva prof. Itamara Rabinoviche, emeritního rektora Univerzity Tel Aviv,  Izrael, 17. - 18.8. na UK, 

zástup za p. rektora pror. Konvalinka a pror. Kovář 

- příprava Rectors Conference – Legacy of Democracy, Humanism and Responsibility, 24. - 25.10.2018 

v Karolinu  

- k výstavě insignií, avízo jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, zodp. pror. Royt 

- Světový spánkový kongres 8. - 11. 10. 2017, zahájení 8.10.2017 v Smetanově síni Obecního domu 

v 18,00, zástup za p. rektora pror. Škrha 

- pozvání na Mezinárodní konsorcium univerzit v Užhorodě 18.10.2017, zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvánka k 600. výročí Kostnického koncilu dne 11. 11. 2017 v Kostnici, zástup za p. rektora pror. 

Royt 

- avízo hokejového utkání mezi UK Praha a MU Brno dne 23. 11. 2017 od 18 hod. v Brně, hala 

RONDO 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- nutné v souvislosti s přípravou žádosti o institucionální akreditaci zkontrolovat příslušnými odbory 

(studijní, věda, vnější vztahy atd) veškeré informace uváděné na webech UK, zapracovat připomínky 

k webu zpracované Odborem OAS, které budou odborům rozeslány 

- úprava Studijního a zkušebního řádu UK – změna bude předložena na přelomu roku 2017 či na jaře 

2018, tak aby začala úprava platit od nového ak. roku 2018/2019 

 

prorektorka Králíčková 

- ve věci soudní žaloby studentky Hrdličkové z FSV ohledně poplatků za studium 

 

prorektor Royt 

- avízo zahájení 61. ročníku LŠ Slovanských studií 28.7. – 25.8. 2017 

- k nominaci na Cenu Karla IV. 
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prorektor Kovář 

- jednání s novou vedoucí IPSC Mgr. Součkovou ve věci sjednocení designu propagačních tiskovin 

- příprava oslavy 28. výročí sametové revoluce „Korzo Národní – Díky, že můžem“, záštitu udělil p. 

rektor UK 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 7. srpna 2017 v 10,00 ve Vlasteneckém sále Karolina. 

  


