Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 20. 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
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 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
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – 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. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Institucionální plán UK pro rok 2015
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí navrhovanou podobu Institucionálního plánu Univerzity
Karlovy pro rok 2015 a souhlasí s jeho předložením na MŠMT jako přílohy Aktualizace
Dlouhodobého záměru UK pro rok 2015.
4. Výsledky analýzy telekomunikací
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál včetně navržených doporučení.
Kolegium rektora schvaluje harmonogram projednání výsledků analýzy s jednotlivými fakultami
a součástmi univerzity. Kolegium rektora schvaluje pro budoucí rozvoj telekomunikační
infrastruktury variantu průběžné obnovy s centrálně přijatou koncepcí řešení, avšak plně pod
kontrolou jednotlivých součástí UK.

5. Návrh střednědobého plánu rozvoje Kolejí a menz Univerzity Karlovy pro roky 2014-2020
(PhDr. Alice Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že bude urychlen projekt wifi
pokrytí budov kolejí. Kolegium rektora dále doporučuje, aby za šest měsíců (duben 2015) byla
předložena další zpráva s vyhodnocením naplánovaných a realizovaných kroků.
6. Evropské centrum: krátkodobé a dlouhodobé plány
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora po projednání schvaluje předložený materiál s tím, že bude dle připomínek
fakult dopracován a znovu předložen na lednové zasedání kolegia rektora.
7. Sdělení rektora
- informace k projektu DISCOVERY PARK PRAHA v Čestlicích
- dne 6.11. 2014 v 9,30 hod na PedF UK slavnostní shromáždění k 90. narozeninám
Prof. Palouše, účast: pror. Štech
- dne 15.11.2014 ve 14,00 se v aule PF UK koná setkání organizované spolkem VŠEHRD„NOVEMBER 1989 - AN ENDURING CHALLENGE“
- dne 16.11.2014 se koná na zámku v Lužanech tradiční udílení cen J. Hlávky, účast: rektor
Zima
- informace k výstavě v Křížové chodbě Karolina, vernisáž proběhne dne 17.11.2014
- informace k detailnímu programu akcí na období 15.-18.11.2014 v souvislosti s oslavami
listopadových událostí bude předložena na KR dne 29.10, zodpovídá: pror. Kovář
- dne 8.12. v 16 hod se koná setkání s Templetonovou nadací
- dne 8.12. se v 19 hod uskuteční setkání členů kolegia rektora s vedením AV ČR
- dne 9.12. v 11 hod se koná docentská promoce, dále pak ve 13 hod RKR, v 15 hod KR
- dne 19.12. se uskuteční vánoční setkání se zaměstnanci RUK
- dne 15.12. v 19,30 hod se koná večeře členů kolegia rektora
- dne 17.12. v 17 hod se koná setkání členů emeritních kolegií rektora UK
- dne 17.12. v 19 hod vánoční koncert UK ve Velké aule
- profesorská promoce se uskuteční dne 18.12. 2014 ve Velké aule Karolina
- informace o jednání s rektorem japonské univerzity Kobe panem Rieko Shimodou dne
16.10. 2014, zájem o širší spolupráci z japonské strany
- informace k dopisu velvyslance v Bruselu o možnosti spolupráce
- informace z jednání ve věci Centra asijských studií
- informace k plnění ADZ 2014, zodpovídá: kancléř Jelínek
- informace o 2. fázi projektu Věda bez hranic (Brazílie)
- 95. výročí založení univerzity v Tartu dne 1.12., bude vypraven gratulační dopis, účast UK
omluvena
- informace k projektu Study in Prague, podána žádost, pokračují práce na webových stránkách
8. Sdělení členů kolegia rektora
kancléř Jelínek
- informace z jednání s odborovou organizací UK ve věci dohody o uzavírání smluv na dobu
určitou
prorektor Gerloch
- příprava programu zasedání Vědecké rady UK dne 30.10. 2014
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prorektor Škrha
- příprava setkání zástupců EUA na UK, termín: duben 2016
předseda Nigrin
- setkání předsednictva AS UK se zástupci senátů veřejných vysokých škol, termín:
prosinec 2014
prorektorka Králíčková
- informace k žádosti fakulty zavést pouze elektronickou formu pozvánky k přijímacím
zkouškám
Závěr: Výhradně elektronickou formu pozvánky lze realizovat až v souvislosti s novelou
zákona o vysokých školách a související změnou Řádu přijímacího řízení UK
PhDr. Němcová Tejkalová
- informace k zpřístupňování objektu v Celetné ulici pro TZP osoby
prorektor Konvalinka
- informace k projektu BIOCEV a k realizaci kampusu Albertov
děkan Lášek
- Husovské jubileum na Univerzitě Karlově v roce 2015, předpokládaný scénář a harmonogram
akcí
profesor Volf
- informace z Grantové agentury UK: zastavení dvou identických projektů

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

Příští kolegium rektora se bude konat dne 29. října 2014
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