Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 1. října 2014
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan. B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.
2. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FF UK
(prorektor Royt)
FF UK – žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Text and Ebeny in Early
Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) bez studijního oboru (P/3)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení akreditace postoupit Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy neprodleně po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou.
4. Návrh žádosti na udělení akreditace PřF UK a MFF UK
(prorektor Štech)
PřF UK a MFF UK – žádost o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Bioinformatika
se studijním oborem Bioinformatika (P/3/ČJ)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o udělení akreditace postoupit Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy neprodleně po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou.

5. Autorsko-právní analýza v kontextu Open Access a zaměstnaneckého díla
Nástin problematiky a právních možností
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a ukládá pracovně-právní skupině rozpracovat
předložené způsoby implementace principů Open Access s akcentem na ekonomickou a pracovněprávní proveditelnost, včetně kvantifikace dotčených děl. Termín: listopad 2014
6. Návrhy opatření rektora – Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém
roce 2014/2015
Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2014/2015
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem předložených opatření rektora a ukládá jejich vydání
a zveřejnění, v případě opatření k ubytovacím stipendiím po projednání v Akademickém senátu UK.
Dále ukládá počínaje akademickým rokem 2015/16 zabezpečit úplnou elektronizaci agendy těchto
stipendií (nahrazení současného systému doručování potvrzení prohlášení v listinné podobě).
7. Sdělení rektora
- dotaz MŠMT týkající se množství studijních pobytů v Ruské federaci
- avizo tiskové konference AV ČR dne 6.10. 2014, účast: prorektor Hála
- akce „Study in Prague“, společně připravována a koordinována s ČVUT
- informace k prezentaci sponzorů UK v areálu Karolina, bude projednáno v Historické komisi
UK, zvažován termín Podporovatelé UK
- dne 10.10. 2014 zasedání pracovní skupiny Dubna a ČR
- dne 18.10. 2014 setkání u příležitosti 150. výročí vzniku Jednoty právnické v rámci pietního
aktu u hrobu prof. JUDr. Antonína rytíře Randy, účast: prorektor Gerloch
- informace k možnosti získat skladové prostory od ND, zodpovídá: Ing. Oliveriusová
- žádost ředitele ND o získání prostor v prostorách UK, UK bude moci poskytnout prostory
nejdříve v termínu 1-2/2015, zodpovídá: Ing. Oliveriusová
- informace k dokumentu EUA a k připomínkám do 25.10. 2014
- informace k elektronickým informačním zdrojům, zodpovídá: MUDr. Feberová
- informace z pracovní cesty do Číny v termínu od 22.9.-27.9. 2014, zájem o spolupráci ze
strany čínských univerzit
- informace k vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách
- informace k setkání s ukrajinskými studenty (Stipendium Václava Havla) dne 11.11. ve 14.00
hod v Karolinu, zodpovídá: pror. Škrha, pror. Kovář
- informace k rezervě a investiční přípravě, termín: listopad 2014, zodpovídá: pror. Hála,
kvestorka Oliveriusová
- příprava oslav spolupráce s Univerzitou v Heidelbergu, termín: polovina listopadu 2014,
zodpovídá: pror. Škrha
- nutnost projednat s Coimbra a UNICA konferenci o Karlu IV., zodpovídá: pror. Rovná, pror.
Royt
- problematika pořizování záznamů z akcí ve Velké aule – bude odeslána žádost o stanovisko
ÚOOÚ, zodpovídá: kancléř Jelínek
- problematika studentských spolků - je nutné vytvořit registr-databázi stávajících spolků
napříč UK (jméno spolku, kontaktní osoba, anotace činnosti spolku atd.), termín: listopad
2014, zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová
- informace k akci Studentský jarmark dne 14.10.2014
- informace k institucionálnímu plánu, materiál předložit na KR dne 20.10., zodpovídá: kancléř
Jelínek
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-

oslovit fakulty v souvislosti s hodnocením studia, termín: listopad 2014, zodpovídá: pror.
Štech
problematika zavádění elektronické spisové služby na rektorátě
informace k projektu DISCOVERY PARK PRAHA, zvážit účast UK, zodpovídá: kvestorka
Oliveriusová

8. Sdělení členů kolegia rektora

Kancléř Jelínek
- informace o řešení stížnosti spol. www.scio.cz ohledně žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění
pror. Hála
- informace k projektu Biocel, výstupy z pracovní skupiny UK
pror. Králíčková
- informace k akci Den CŽV na UK, sobota 11.10.2014
- návrh nového organizačního rozdělení odboru pro studium a záležitosti studentů, dopracovat
předloženou variantu č. 1, termín: KR 13.10., spojit s personálním auditem, termín: KR 13.10.,
pror. Kovář
- informace k Jednotnému vizuálnímu stylu UK, termín pro připomínky fakult byl 15.9.,
všechny připomínky obdržel OVV UK po urgencích finálně až 1.10., připomínky fakult jsou
nyní vyhodnocovány, posuzovány a poznámkovány ve spolupráci s grafickým týmem a
ředitelem Valo, předpokládaný harmonogram projednání: souhrn připomínek a komentářů
bude projednán s členy Ediční komise AS UK, materiál bude dále projednán na KR, dále
předložen předsednictvu AS UK a poté předložen k finálnímu vyjádření AS UK
- Mezinárodní Cena Karla IV., provést revizi statutu ceny, navrhnout nové složení rady, termín:
KR 13.10.2014

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se bude konat dne 13. října 2014
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