Zápis z 35. zasedání kolegia rektora dne 17. září 2015
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
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
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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 členství ve Vědecké radě UK - doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh a bere jej se souhlasem na
vědomí s tím, že bude předložen AS UK.
4. Návrh žádostí o prodloužení akreditace HTF UK a FSV UK
(prof. Wildová)
a) HTF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu Teologie se studijním oborem pravoslavná teologie
(Bc/P/3+NMgr/P/2/ThDr – jednooborové a dvouoborové studium)
b) HTF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu Teologie se studijním oborem Starokatolická teologie
(Bc/P/3+NMgr/P/2/ThDr – jednooborové studium)
c) FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Politologie se studijním oborem Bezpečnostní studia
(P/2/PhDr/Čj,Aj)
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Závěr: Kolegium rektora doporučuje uvedené návrhy postoupit k dalšímu řízení
MŠMT ČR.
5. Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů a
studijních oborů pro r. 2015 FSV UK a FTVS UK
(prof. Wildová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, souhlasí s ním a
doporučuje jej k projednání na RKR dne 5.10.2015.
6. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2015
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu UK a
rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30.6.2015.
7. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2016
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na
UK pro rok 2016 se souhlasem na vědomí s tím, že bude vytvořena rezerva na
Open Access a elektronické informační zdroje a doporučuje návrh předložit
k projednání RKR UK a následně AS UK ke schválení. Začlenění zásad
mezifakultních úhrad za transfery výuky závisí na konsensu fakult.
8. Schválení kupních smluv – „Dodávka preklinického zobrazovacího systému
MPI“ a „Dodávka preklinického CT/PET/SPECT a optického zobrazovače
(RTG/fluorescence /luminiscence /radioizotopová detekce)“. Veřejné zakázky
v rámci OP VaVpI – výzva č. 3.4.
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora předložené kupní smlouvy „Dodávka preklinického
zobrazovacího systému MPI“ a „Dodávka preklinického CT / PET /SPECT a
optického zobrazovače (RTG/ fluorescence/luminiscence/radioizotopová detekce
)“ bere se souhlasem na vědomí a postupuje je k projednání předsednictvu AS UK
a následně SR UK.
9. Nominace kandidátů na Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za
mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok
2015
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora předložené nominace projednalo a na Cenu MŠMT 2015
odsouhlasilo nominovat tyto kandidáty: na prvním místě doporučuje prof. PhDr.
Jana Čermáka, Ph.D. z FF UK a na druhém místě doc. MUDr. Zuzanu
Moťovskou, Ph.D. ze 3.LF UK.
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10. Rozšíření poradenských služeb IPSC na kolejích UK
(členka kolegia rektora Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí.
11. Problematika zveřejňování habilitačních prací
(prorektor Gerloch, kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál s připomínkami na vědomí a po
jejich zapracování doporučuje jeho realizaci. Současně ukládá na všech fakultách
UK prověřit způsob archivace habilitačních prací, zodpovídá: prof. Gerloch,
kancléř Jelínek.
12. Pracovní návrh Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru
univerzity Karlovy 2016-2020
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený pracovní návrh Harmonogramu
Dlouhodobého záměru UK s tím, že na základě proběhlé diskuze příslušní členové
kolegia zašlou do 29. září 2015 připomínky a doplnění odpovídajících částí
harmonogramu a nová verze materiálu bude předložena na zasedání KR dne
12.10.2015.
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice – k tíži
pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je stavba bez č.p. a č.e., v k.ú.
Břevnov, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s.
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající
v umístění distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „Praha 6 –
Břevnov, U Větrníku 2035/5, obnova TS 7847, k tíži pozemku parc.č. 3543/6,
jehož součástí je objekt bez č.p. a č.e., k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu
a vjezdu na tento pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav
a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se
sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje
návrh předložit k vyjádření AS UK a poté SR UK k vydání písemného
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
14. Sdělení rektora
-

-

zpráva o odchodu emeritního rektora Univerzity Karlovy v Praze pana prof.
PhDr. Radima Palouše, dr.h.c.mult. dne 10. září 2015 ve věku nedožitých 91.
narozenin, informace o posledním rozloučení s prof. Radimem Paloušem dne
18. září 2015 v 11 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém
nám., Praha 1, kondolenční kniha je ve dnech 15.-18.9.2015 umístěna v 1.
patře Karolina
informace z jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.9.2015
informace k novele zákona o vysokých školách
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-

-

-

-

-

informace z jednání s náměstkem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a
inovace Mgr. A. Marksem
informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
informace k zákonu o neziskových zdravotnických zařízeních
informace k Rankingu CWUR -Center for World University Ranking
informace k dopisu Ing. Kulhánkovi, primátorovi města Karlovy Vary a JUDr.
Havlovi, hejtmanovi Karlovarského kraje o údajném záměru UK zřídit
pobočku FTVS UK v Karlovarském kraji
informace o Falling Walls Lab 2015 – šance pro mladé vědecké talenty
informace týkající se využití objektu Petrská
informace z jednání Valné hromady BIOCEV
dopis MŠMT ve věci návrhu dohody s Čínou o uznávání kvalifikací,
zodpovídá: kancléř Jelínek
informace k vymáhání poplatků, informace na RKR, příprava prezentace na
AS UK zodpovídá: pror. Králíčková
k problematice odepisování pohledávek ve věci poplatků za studium – bude
modifikován návrh novely Pravidel pro správu majetku UK
informace k probíhajícímu vnitřnímu auditu na FSV UK
informace k aktivitám s Českou spořitelnou, zodpovídá: Dr. Prášil
informace ve věci žádosti T. Šebka o pomoc formou stipendia haitskému
studentovi, zodpovídá: pror. Králíčková, pror. Rovná
informace k obsazování termínů promocí a imatrikulací na UK
informace ve věci Centra biologické ochrany v Těchoníně, zodpovídá: pror.
Konvalinka
informace ze zasedání předsednictva RVŠ ze dne 17.9.2015
informace k vyhlášení architektonické soutěže KAMPUS ALBERTOV –
BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM, semináře pro soutěžící i pro
akademickou veřejnost proběhly dne 16.9.2015
informace o žádosti Doc. Hrdličky a Dr. Hasila z Ústavu bohemistických
studií FF UK o začlenění VIII. Mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí
„Čeština – jazyk evropský a světový?“ mezi akce oslav k 700. výročí narození
Karla IV., žádost KR odsouhlasena
avízo podpisu Memoranda o spoluprácí UK s Národním muzeem
avízo podpisu Memoranda o spoluprácí UK s NBÚ dne 5.10.2015 v 9 h.
informace ke spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR, zodpovídá: pror. Rovná
problematika uprchlíků, bude stanovena konkrétní kontaktní osoba na
zahraničním odboru RUK, spolupráce s IPSC, zodpovídá: pror. Rovná
materiál „ strategická parnertství“ a „profilové obory“, zajištění překladu do
AJ, termín do 31.10.2015, zodpovídá: pror. Konvalinka, pror. Kovář
DZ UK 2016-2020, zajištění překladu do AJ a vytvoření stručného přehledu o
UK 2012-2014 v AJ, termín do 31.10.2015, zodpovídá: pror. Kovář, kancléř
Jelínek
zpráva ze služební cesty do Španělska, jednání se zástupci Universitat de
Valencia, zájem o rozšíření spolupráce s UK
návrh prezentace UK v průběhu ledna/února 2016 pro zástupce OECD
informace k přípravě zasedání VR UK v Kongresovém centru dne 10.12.2015
informace ke Konferenci „Jan Hus a pražská univerzita“ ve dnech 17.18.9.2015 v Karolinu
informace ke slavnostnímu otevření první budovy kampusu Univerzity
Karlovy v Hradci Králové dne 6.10. 2015 v 11 hod.
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-

-

-

LF HK při příležitosti 70. výročí založení žádá o schválení návrhu udělení
pamětních medailí UK, předpokládaný termín udělení medailí: listopad 2015
Závěr: KR souhlasí s udělením zlaté medaile prof. MUDr. Vladimíru Geršlovi,
CSc., prof. MUDr. Ivo Šteinerovi, CSc. a prof. MUDr. Rudolfu Malezovi a s
udělením stříbrné medaile UK doc. A. Stoklasové a prof. MUDr. Zuzaně
Červinkové, CSc.
udělení čestného doktorátu Thomasovi A. Henzingerovi dne 14.10.2015 na
Masarykově univerzitě v Brně, účast: pror. Royt
avízo panelové diskuze na téma „Přímá demokracie-pojítko důvěry občanů
v jejich stát“, Vlastenecký sál Karolina
140. výročí založení Národní univerzity v Černovcích na Ukrajině dne
1.10.2015, zdravice za UK bude tlumočena emeritním rektorem prof.
Wilhelmem
avízo přednášky starosty města Hamburg pana Olafa Scholze dne 13.10. 2015
ve Vlasteneckém sále Karolina v 9 hod
avízo schůzky s německým velvyslancem na téma „Mezinárodní Cena Karla
IV.“
avízo „Hokejové bitvy“ dne 27.10.2015 od 19 hod, Tipsport Aréna Praha
nabídka PedF UK – CD s hudbou doby Karla IV.
termín konání vánočního koncertu: 16.12.2015
informace k oslavě jubilea emeritního prorektora a děkana prof. Josefa
Kouteckého dne 30.9.2015
informace k oslavě jubilea emeritního rektora UK prof. Karla Malého dne
26.10.2015
příprava materiálů na RKR dne 5.10.2015

15. Sdělení členů kolegia rektora
prorektor Gerloch
- informace a upřesnění v souvislosti s připravovanou konferencí k životnímu
jubileu emeritního rektora UK prof. Karla Malého dne 26.10.2015
prorektor Hála
- informace k aktuálnímu stavu projektů UK v rámci OP VaVpI, výzvy 3.4
- informace k „centralizovaným projektům“
- aktuální informace z jednání na MŠMT ČR dne 17.9.2015 na téma OP VVV
- avízo „Monitorovacího výboru“ dne 30.9.2015
prorektorka Králíčková
- projekt „Juniorské univerzity“, příprava reportáže, domluva termínu účasti
pana rektora
- informace k průběhu přezkumných řízení ve věci přijetí ke studiu na FF UK
- avízo účasti na semináři na téma financování vysokého školství dne 23.9.2015
na MŠMT ČR
- informace k přípravě veletrhu s VŠE za spolupráce s OVV a IPSC
prorektorka Rovná
- „Den UK v Bruselu“ upřesnění a informace k programu a cestě do Lovaně a
Bruselu ve dnech 9. – 11.11.2015, příprava prezentací UK, zodpovídá: pror.
Rovná, pror. Kovář
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informace v souvislostí s podněty Dr. Tomanové, FSV UK
uvítání iniciativy v souvislosti s pomoci uprchlíkům, spolupráce s IPSC
informace o přijetí korejské delegace, institut KAIST, dne 18.9.2015
informace v souvislosti s konferencí na PF UK ve dnech 21.-22.9.2015
informace v souvislosti s nominací do české komise pro UNESCO

členka kolegia rektora Němcová Tejkalová
informace v souvislosti se studentským klubem v Celetné ul.; tuto agendu
následně přebírá dr. Fontana
- informace o akci „Podpora asistence OPS“ – projekt JEDEME V TOM
S VÁMI, spolupráce s Magistrátem hl.m.Prahy a DP, účast p. rektor a dr.
Němcová Tejkalová: 26. 10. 9hod
členka kolegia rektora prof. Wildová
- příprava odpovědi na mail Marku Lisému, MFF UK ze 3.9.2015 ve věci
žádosti o zpřístupnění údajů o přednáškách na veřejných univerzitách zdarma
pro veřejnost
- zastoupení pana rektora na zahájení kolokvia dne 25.9.2015 na pozvání J.E.
Manuely Franco, velvyslankyně Portugalska
člen kolegia rektora Fontana
- informace k obdržené nabídce na zpracování elektronických publikací, avízo
schůzky společně s Dr. Feberovou
- informace k „antiplagiátorství“, aktuálně vytypováno 500 prací, avízo
zpracování v průběhu prosince t.r.
prorektor Kovář
- informace k přípravě Memoranda UK a Národního muzea
prorektor Royt
- informace o zájmu uspořádání koncertu panem Markem Valáškem při
příležitosti oslav 700. výročí Karla IV.
Závěr: KR odsouhlasilo termín koncertu na 17.11.2016
- informace k přípravám „Mezinárodní Ceny Karla IV.“
- v souvislosti s přípravami 700. výročí Karla IV. bylo členům kolegia rektora
představeno nové zpracování pamětního listu s vyobrazením Karla IV. a nové
zpracování medaile
s vyobrazením Karla IV.
prorektor Konvalinka
- informace k BIOCEVu ve věci sankcí za nesplnění indikátorů
- informace k TÝDNU VĚDY, prezentace UK v termínech 3. a 4.11.
- zastoupení pana rektora na konferenci ENTIS, 3.LF UK dne 18.9.2015
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští rozšířené kolegium rektora se koná dne 5. října 2015 v 10,00 hod.
Příští kolegium rektora se koná dne 5. října 2015 ve 13,00 hod.
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