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Zápis z 35. zasedání kolegia rektora dne 28. srpna 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

 

 

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. Vědecko-pedagogické tituly (docenti a profesoři) 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. RNDr. Ivan Č e p i č k a, Ph.D.    PřF 
Doc. JUDr. Věra Š t a n g o v á, CSc.    PF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Filip Č e č k a, Ph.D.     LF HK 
MUDr. Darina K o h o u t o v á, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Milan H r o m á d k a, Ph.D.    LF PL 
MUDr. Vlastimil V a n č u r a, Ph.D.    LF PL 
RNDr. Ivan H i r s c h, CSc.     PřF 
RNDr. Eva J a n s k á, Ph.D.     PřF 
JUDr. Ondřej F r i n t a, Ph.D.     PF 
Stefan H ö s c h e l e, PhD. (druhé kolegium)   ETF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 

 

4. Návrh na jmenování emeritním profesorem 

 (prorektor Gerloch) 
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Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. MUDr. Jaroslav D r š a t a, CSc.    FaF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním 
profesorem. 

 

5. Návrh na udělení medaile 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením zlaté medaile UK a to: 

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. 

 

6. Návrh opatření rektora „Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace“  

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje OR a doporučuje je vydat s účinností od 1.9.2017. 

 

7. Návrh na změnu opatření rektora s názvem „Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK“ 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo s kladným výsledkem návrh na změnu 

opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015 a 11/2017. 
 

8. Informace o rozvoji spolupráce s kanadskými univerzitami 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR schvaluje materiál a navržený postup. 

 

9. Zavádění systému Turnitin na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí materiál k zavádění systému Turnitin na UK s tím, 

žepersonální zabezpečení podpory systému Turnitin a souvisejících činností bude řešeno formou tří 

úvazků v rozsahu (0,5 úvazku pro pracovníka ÚKUK jako koordinující osobu systému Turnitin - 

přičemž se bude jednat o jednoho z pracovníků, kteří již prošli školením na systém Turnitin, a 2x0,25 

úvazku pro dva pracovníky z fakult, kteří již též absolvovali školení k práci se systémem Turnitin) 

 

10. Přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora /přehled zbývajících 

případů) 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

(přehled zbývajících případů) na vědomí.  

 

11. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy  

a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017. 
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12. Kupní smlouva na koupi pozemků v areálu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v ul. Ak. 

Heyrovského 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

kupujícím a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 

1009/3, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1943, 

parc. č. 200/22 a 200/24 vše v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 

1 185 000,- 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.  

 

13. Kupní smlouva na koupi pozemku v Zámostí v Malšovicích u Hradce Králové  

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

kupujícím a Římskokatolickou farností Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČO: 48147770, se 

sídlem Svatováclavské náměstí 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, jako 

prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 1376/3, k.ú. Malšovice u Hradce 

Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 13 300,- 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 

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro Přírodovědeckou fakultu na Albertově  

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se 

sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování 

velkoodběratelské transformační stanice TS 8668 k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je 

budova č.p. 2030, k.ú. Nové Město, obec Praha, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu 

přístupu do budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 36 689,- Kč 

bez DPH a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

15. Sdělení rektora 

- informace z dnešní TK v Karolinu 

- informace k chystanému protestnímu mítinku, který se uskuteční 1. 9. 2017 od 10,00 - 12,00  

v Betlémské kapli 

- info o aktuálních jednáních p. rektora s politickou reprezentací (s p. premiérem, s p. ministrem financí) 

o výši rozpočtu pro VVŠ na rok 2018  

- info o vyhlášení dotačního programu pro podporu oslav 100. výročí založení ČSR na rok 2018 pro 

VVŠ, zodp. pror. Kovář 

- jednání o možném fin. daru od paní Synek, zodp. p. kancléř 

- k plánovanému setkání s zástupci rektorů z Brazílie a rektorů z Maďarska s ČKR, ABRUEM-HRC-

ČKR v květnu 2018 

- veletrh Facon Education Fair 2017 v Kuala Lumpur 2.-.3.12.2017, zodp. pror. Králíčková 

- účast p. rektora na Times Higher Education Global Summit v Olomouci 24.-26.4.2018 
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- jednání s AV ČR (příprava Memoranda o spolupráci, doktorské studijní programy) a slavnostní 

otevření nové budovy Masarykova ústavu (dne 6.11.2017) a předání knih z knihovny TGM  

-  jednání ve věci Biocev dne 29.8.2017, zodp. paní kvestorka 

- avízo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení dne 14.9. 2017 

- info z jednání z prof. Wilhelmem – Czech ELib doktorská studia 

- info o hodnocení velkých infrastruktur z MŠMT, zodp. pror. Konvalinka 

- k hodnocení úspěšnosti Ph.D. programů, zodp. pror. Royt 

- k dostavbě Kampusu Albertov 

- podána kasační stížnost v kauze doc. Ošťádala 

- info k Metodice 15+, Metodice 17+, zodp. pror. Konvalinka 

- ve věci OP VVV 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, zodp. pror. Hála 

- pozvání na National information day about the ERC, 4.9. 2017 v TA ČR, zúčastní se zástupci odboru 

vědy a Evropského centra 

- pozvání na Koktejl k ukončení oslav 310 let ČVUT dne 7.9.2017 od 18:30, zástup za p. rektora pror. 

Konvalinka 

- pozvání na slavnostní inauguraci nového rektora VŠB-TUO p. prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. dne 

7.9.2017, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na společenský večer Českých center dne 8.9.2017 v 19,00 v klášteře sv. Anežky České, 

zástup za p. rektora paní kvestorka 

- slavnostní otevření Centra ekonomicko-manažerských studií II (CEMS2) na ČZU dne 12.9.2017 od 

11,00 hod., zástup za p. rektora paní kvestorka 

- pozvání na slavnostní otevření ak. roku v Prešovskej univerzity dne 19.9. od 10:30, zástup za p. rektora 

pror. Wildová 

- pozvání na konferenci „ČR v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění“ dne 19.9. 

v CIIRC ČVUT, zástup za p. rektora paní kvestorka 

- slavnostní zasedání sněmu ČSK dne 22.9.2017 od 19,00 v Karolinu, zástup za p. rektora pror. Royt 

- XII. European Regional Congress – International society for labour and social security law na PF UK 

ve dnech 20.-22.9.2017 , zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na Národní svatováclavskou pouť ve St. Boleslavi 28.9.2017 od 10,00, zástup za p. rektora 

pror. Royt 

- LERU CE7 29.-30.9. Dubrovník, Univerzita Záhřeb, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- mise ČKR do Bavorska ve dnech 4.-6.10.2017 za UK pror. Wildová  

- pozvání na předání Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu 

dne 9.10. v 11,00, zástup za p. rektora paní kvestorka 

- avízo oslav u příležitosti 10 let založení CPPT dne 2.11.2017 

 

 

16. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- návrh šablony nové Výroční zprávy UK bude předložen na KR dne 11.9.2017 

 

prorektorka Rovná 

- k přípravě 25. výročí Europaeum - Oxford, září 2017 

- pozvání z Universidad de Salamanca – vybrat vhodný termín pro p. rektora 

 

prorektor Škrha 

- příprava Memoranda o spolupráci s Teheran University of Medical Sciences 

 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 21.9.2017 

- avízo docentské promoce ve Velké aule Karolina dne 2.11. od 11,00 hod. 

- účast na akci Bohemisté od Nadace J. Hlávky v Lužanech dne 18.8. v rámci LŠSS 
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prorektorka Wildová 

- k přípravě  Sebehodnotící zprávy UK 1. část – institucionální kontext, 2. část vzdělávací oblasti – 

probíhají jednání s předsedy jednotlivých panelů, bude předloženo ke schválení na RVH dne 14.9.2017 

- k přípravě Zprávy o vnitřním hodnocení 

- zveřejněna oficiální Zpráva o mezinárodním vnitřním hodnocení UK 

- avízo prezentace Způsoby schvalování studijních programů na UK v rámci 2. ročníku konference 

„Novela zákona o vysokých školách: rok poté“  dne 7.9.2017 na MU v Brně 

- k přípravě Pedagogické konference dne 22.11.2017 ve spolupráci s prorektory z Univerzity v Curychu 

- příprava OR ke garantům bude předloženo na KR dne 11.9.2017 

- k „CRP kvalita 2018“ bude centralizováno na RUK a předloženo společně s MU Brno a UP Olomouc 

- avízo Kulatého stolu ke koncipování studijních programů (integrace v bakalářských studijních 

programech) dne 27.9.2017, dále bude navazovat jednání s fakultami o úpravě Studijního a zkušebního 

řádu  

 

prorektor Hála 

- info k OP VVV 

- info o postupném odesílání žádostí na MŠMT „UK – ICT, přístroje a zařízení 2017“  

- stanovit koordinátora u připravovaného projektu HR Award na KR dne 4.9.2017  

 

Dr. Tejkalová 

- spuštěn pilot ve spolupráci s FSV na vznik jednotného grafického vizuálu pro fakultní tištěné materiály 

Study in Prague 

 

prorektorka Králíčková 

- info o přezkumech na RUK 

- počty přijatých studentů budou známy dne 31.8.2017 

- za poslední 3 roky nárůst o 100% v kategorii studentů v cizojazyčných studijních programech 

- k problematice uchazečů z Pákistánu – prodlevy kvůli vízové povinnosti 

- ke kauze studentky Hrdličkové z FSV UK – poplatková žaloba 

- ke kauze studentky Krásné z FF UK – kasační stížnost 

 

prorektor Konvalinka 

- info ze setkání z prof. Itamarem Rabinovichem, emeritním rektorem z Tel Avivu  

- k programu UNCE (celkem zasláno 50 přihlášek ze všech oborů), běží zasedání komisí, podklady 

budou předloženy na KR v říjnu  

 

 prorektor Royt 

- avízo zasedání ediční komise dne 3.9.2017 

- příprava nominací na Cenu Jaroslavy Jirsy za nejlepší učebnici 

- info ze slavnostního zakončení 61. běhu Letní školy slovanských studií dne 24.8.2017 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 4. září 2017 v 13,00 ve Vlasteneckém sále Karolina. 

 

  


