Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 19. října 2015
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor 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 žádosti o prodloužení, udělení a rozšíření akreditace 1. LF UK, FSV
UK a FTVS UK
(členka kolegia rektora prof. Wildová)
a) 1. LF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Intenzivní péče
(P/K/2)
b) FSV UK – udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu
programu Media and Communication Studies se studijním oborem Media and
Area Studies (P/2/AJ)
c) FTVS UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Tělesná výchova a sport o studijní obor Management sportovního
cestovního ruchu (P/2/PhDr)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, souhlasí s ním a
doporučuje jej postoupit MŠMT ČR, s výjimkou předloženého návrhu FSV UK –

kde bude upřesněn a detailněji popsán proces státní zkoušky; materiál bude znovu
předložen k projednání KR.
4. Návrh Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze Podmínky doktorského
studia pod dvojím vedením disertační práce
(členka kolegia rektora prof. Wildová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh opatření rektora na vědomí s tím,
že po zapracování vznesených připomínek doporučuje materiál zaslat k vyjádření
děkanům fakult UK a Studijní komisi AS UK a následně po zapracování
vznesených připomínek doporučuje předložit materiál na zasedání RKR a AS
UK.
5. Návrh Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze Sledování splatnosti
závazků vůči vybraným subjektům
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Opatření rektora
a doporučuje jej předložit bez odkladu vydat.
6. Etika a ochrana dat v projektech Horizontu 2020
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál s připomínkami na vědomí a
doporučuje rozpracovat strategii a připravit návrh úpravy jednacího řádu Etické
komise, který bude předložen na jednání KR 11.11. a s tím, že vybrané podněty
budou zahrnuty do Etického kodexu.
7. Systém zajišťování kvality na UK – návrh k diskuzi, 2. verze
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučilo
vytvoření stručného shrnujícího dokumentu, který bude spolu s materiálem zaslán
členům RKR a následně diskutován na RKR dne 20.11.2015.
8. CEFRES – aktuální informace
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere informace se souhlasem na vědomí.
9. Návrh Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Harmonogramu
Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy s tím, že materiál bude v nově
dohodnuté formě opětovně předložen k projednání na příští zasedání KR dne
26.10.2015.
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10. Kupní smlouva na převod pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium projednalo záměr uzavřít s Městskou částí Praha 8, IČO:
00063797, se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako prodávajícím, kupní
smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň, obec Praha za
kupní cenu ve výši 135 120,- a doporučuje předložit jej k vyjádření AS UK a poté
Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1
písm. a) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření
kupní smlouvy.
11. Sdělení rektora
-

-

-

-

informace o odstoupení RNDr. Tomáše Jelínka z funkce kancléře Univerzity
Karlovy k 1.11.2015; na UK bude nadále působit na částečný úvazek
kancléřem UK bude s účinností od 1.11.2015 jmenován MUDr. Milan Prášil,
MBA
informace ke stanovisku ČKR ohledně opětovného nepozvání rektorů dvou
veřejných vysokých škol prezidentem ČR panem Milošem Zemanem na
slavnostní večer dne 28.10.2015 na Pražském hradě, ostatní rektoři se tohoto
večera nezúčastní
informace k plánovanému položení kytice k soše T.G. Masaryka na Pražském
hradě dne 28.10.2015 v 16 hod. rektory pražských vysokých škol
informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
informace ke sběru dat pro monitorování veřejných financí, problematika
FRIMu UK
informace k Národnímu inovačnímu fondu, TA ČR, zodpovídá: pror. Hála,
MUDr. Prášil, Ing. Bělonožník
informace k aktuálnímu stavu OP VVV a OP VaVPI
avízo jednání s místopředsedou vlády ČR Bělobrádkem a premiérem
Sobotkou dne 20.10.2015 na téma rozpočet pro vysoké školy a VaV
avízo jednání s předsedou Poslanecké sněmovny posl. Hamáčkem
informace o zvolení pana rektora do Steering Comitee UNICA dne 16.10.2015
v Bruselu na dvouleté funkční období
informace o potvrzené účasti na konferenci Kaist v Soulu, Jižní Korea
informace k připravované přednášce na pekingské univerzitě v listopadu t.r.
informace o jmenování členem Rady Národního muzea s účinností od 1. září
2015 generálním ředitelem Národního muzea PhDr. Michalem Lukešem,
Ph.D.
informace o udělení ERC Starting grant pro RNDr. Filipa Matějku, Ph.D.,
CERGE
informace o ocenění publikace „Barokní architektura v Čechách“ od autorů
Petra Macka, Richarda Biegela a Jakuba Bachtíka vydaná Nakladatelstvím
Karolinum
na 25. podzimním knižním veletrhu uspořádané městem
Havlíčkův Brod
informace ke slavnostnímu předávání Cen Česká hlava 2015 ocenění za vědu
a výzkum dne 1.12.2015 v Kongresovém centru Praha
informace k Ceně Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě dne 1. 12.
2015
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-

-

-

nutnost vypracovat vyjádření všech vedoucích odborů na RUK k nevyřízené
korespondenci ve lhůtě do 30 dnů, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová
informace k výročí Karla IV., nominace do 31.10.2015, do 10.11. zpracování
zaslaných návrhů na Cenu Karla IV., zodpovídá: prof. Royt
informace k rozšíření návrhů pozvání na slavnost výročí Karla IV., zodpovídá:
pror. Rovná, pror. Royt, Dr. Břízová
informace z jednání s ředitelem Bělorem s uvedením možnosti účasti na
koncertech pořádaných v rámci „Pražské jaro“ a vstupenkách pro UK, termíny
koncertů: 13.5., 17.5., 18.5., 19.5. 2016
informace k vyhotovení přehledu připravovaných akcí na rok 2016 pro oblast
zahraničních vztahů a styků, zodpovídá: pror. Škrha
informace ve věci podpisu Memoranda o spolupráci UK s Národním muzeem
informace o zájmu o spolupráci se zástupci Španělské konference rektorů,
zodpovídá: pror. Rovná, pror. Škrha
listopadové akce Hlávkovy nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky
Hlávkových“ dne 16.11. ve 14 hod. ocenění studentů a pedagogů UK na
zámku v Lužanech, nutno domluvit účast za vedení UK
dne 17.11.2015 v 9,00hod. se pietního aktu u Hlávkovy koleje v Jenštejnské
ulici zúčastní tradičně pan rektor Zima
informace k Mezinárodní konferenci „90 let sociálního pojištění v Čechách a
25 let existence ČSSZ“ ve dnech 5.-6.11. 2015 v Karolinu
příprava prezentace pana rektora pro služební cestu do Číny ve dnech 23.27.11.2015
členy KR odsouhlasen termín vánočního setkání KR dne 16.12. v 19,30 hod.
členy KR odsouhlaseno přihlášení se k aktivitě InCites

12. Sdělení členů kolegia rektora
prorektor Škrha
- informace ke specializačním oborům (příprava novely zákona č. 95/2004)
- informace k simulačním programům ve výuce lékařství
prorektorka Králíčková
- informace ke „Study in Prague“ a „Study in the Czech Republic“
- informace k přípravě zprávy o přijímacím řízení do KR 16.11.
( příp. 20.11.2015)
- informace ve věci studijních poplatků, jednání s ÚVT a EO RUK
- informace k problematice nostrifikace v oborech stomatologie a všeobecné
lékařství,
Závěr: Do příštího KR bude připraven materiál k projednání.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
- akce v rámci projektu JEDEME V TOM S VÁMI dne 26.10. od 9,00 hod
za účasti rektora prof. Zimy a Dr. Němcové Tejkalové, naplánována trasa
z Karolina na FSV
- informace ke slavnostnímu vyhlášení architektonické soutěže v souvislosti
s úpravou studentského klubu dne 21.10.2015 v SKC v 18,30 hod
- informace v souvislosti s 25. výročím založení FSV UK, setkání ve
Vlasteneckém sále dne 21.10.2015 v 14,30 hod.
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prorektorka Rovná
- informace ke strategickému partnerství v rámci HORIZON 2020 s Uni
Leuven
- „Den UK v Bruselu“, informace k přípravě akce a materiálů pro prezentaci
UK, zodpovídá pror. Rovná, pror. Kovář
prorektor Hála
- informace k účasti na slavnostním otevření mezinárodního laserového
výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech dne 19.10.
prorektor Konvalinka
- informace k „ biomedicíně“, jednání s prof. Hamplem a Dr. Svobodou
z UMG
- informace k akci „Týden diverzity“ dne 23.11.2015 ve 14 hod,
Vlastenecký sál
- informace k připravovanému programu dne 16. - 17.11.2015 v rámci
setkání s členy Mezinárodní rady UK, informace k hodnocení vědy a
hodnocení výuky
- avízo akce 3.11. „Den AV na UK“
- avízo akce 4.11. „Den UK na AV ČR“
členka kolegia rektora prof. Wildová
- informace k UJAK - podmínky přijetí uchazečů o dostudování
- informace ve věci dotazu na bonifikace související s přijímacím řízením na
1.LF UK a PF UK
Závěr: na uvedené fakulty bude odeslán dopis v této věci, zodpovídá: prof.
Wildová
člen kolegia rektora Fontana
- informace o vyjednání bezplatné reklamy v MHD na téma „Vánoce na
UK“
prorektor Kovář
- zastoupení pana rektora na udělení honoris causa dne 23.10.2015 na AMU
- zastoupení pana rektora na „Hokejové bitvě“ dne 27.10.2015 v 19,15 hod.
- informace k přípravě vydání nástěnného kalendáře UK na příští rok na
téma KAREL IV.
- tisková konference „Týden vědy“ dne 30.11. v 11hod., pana rektora
zastoupí pror. Kovář
- informace k zahájení výstavy „Bedřich Hrozný“ dne 3.11. v Ankaře,
Turecko
- informace k přípravě podzimního koncertu UK
prorektor Royt
- informace k přípravám „Mezinárodní Ceny Karla IV.“
- informace z jednání v souvislosti s financováním výročí Karla IV.
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-

-

předložen návrh zadání výroby výročních zlatých medaile k výročí Karla
IV., KR vzalo informaci se souhlasem na vědomí a doporučuje výrobu 300
ks, zodpovídá: pror. Royt, kvestorka Oliveriusová
informace z jednáních v souvislosti s pozemky sester Alžbětínek na
Albertově
zastoupení pana rektora dne 4.11. na konferenci CESES
informace k hodnocení projektů NAKI

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná dne 26. října 2015 ve 13,00 hod.
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