Zápis ze 4. zasedání kolegia rektora dne 26. října 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
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
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. 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:
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka 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. Kompetence členů kolegia rektora UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci se souhlasem na vědomí.
4. Návrhy na jmenování docentem a profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem :
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
UK

1.LF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na zasedání VR
UK návrh na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem :
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MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.

(po přerušení)
(předloženo potřetí)

1.LF UK
FF UK
FTVS UK

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na
jmenování docentem, s výjimkou Mgr. Petra Christova, Ph.D., jehož návrh bude
postoupen k projednání do VR UK.
5. Návrhy akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení
(prorektor Gerloch)
a) Přírodovědecká fakulta UK
- Ekologie
- Fyziologie živočichů
b) Filozofická fakulta
- Řecká a latinská studia
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučilo jej
k předložení na VR UK.
6. Postup při posuzování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání v regulované profesi zubního lékaře
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo s připomínkami předložený návrh a ukládá
v rámci UK postupovat tak, aby v otázce nostrifikací byly naplněny podmínky pro
všechny studenty studia stomatologie.
7. Návrh způsobu financování vědy na UK od roku 2017
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a doporučilo před vydáním
Opatření rektora UK znovupředložit se zapracovanými připomínkami do příštího
KR dne 11.11., následně dne 12.11. odeslat k připomínkám děkanům fakult UK,
dále projednat s příslušnými komisemi AS UK, předložit na jednání RKR 20.11.,
na prosincové na jednání VR UK dne 10.12. a na jednání AS UK.
8. Informace k zasedání mezinárodní rady UK
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený program inaugurálního zasedání
Mezinárodní rady UK ve dnech 16.-17.11.2015 se souhlasem na vědomí,
doporučuje do programu doplnit hodnocení výuky na UK a pozvat děkany fakult
UK.
9. Návrh etického kodexu Univerzity Karlovy
(kancléř Jelínek, prorektor Kovář)
Závěr: Kolegium rektora bere návrh Etického kodexu UK se souhlasem na vědomí
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s tím, že do návrhu budou zapracovány podněty z diskuse a doporučuje rovněž
úpravy projednat se zpracovatelem Compliance systému prof. Jelínkem z PF UK.
KR dále ukládá zaslat materiál k vyjádření fakultám UK, předložit do RKR, VR
UK a AS UK a následně vydat formou společného dokumentu rektora UK a těchto
výše uvedených orgánů UK.
10. Informace k procesu finalizace projektových žádostí v rámci operačních
programů 2014-2020 a postup zajištění elektronického podpisu
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a rozhodlo o způsobu
zajištění podpisu projektových žádostí a elektronického podpisu prostřednictvím
ÚVT (zopovídá: Mgr. Maňásek), a to pro statutárního zástupce UK, dále pro pror.
Hálu, pror. Kováře, pror. Gerlocha a kvestorku Oliveriusovou a dále pak pro
všechny zástupce fakult Univerzity Karlovy v Praze.
11. Informace o zasedání Univerzitní komise za účelem předložení návrhů
rektorovi UK o poskytnutí příspěvku z programu na podporu pobytů tzv.
„post-doc“ mladým zahraničním výzkumníkům
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci se souhlasem na vědomí.
12. Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost užívacího práva
spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu č. 611 a
dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně užívání příslušné části chodby v 6.
patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín,
obec Praha ve prospěch ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se
sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 00022985 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.
13. Kupní smlouva na převod pozemků UK v Hostivaři, areálu Vltava
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium projednalo záměr uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům
Plukovníka Mráze 991, IČO: 27421376, se sídlem Plukovníka Mráze 991/15,
102 00 Praha 10, jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví :
- pozemku prac. č. 2416/32, k.ú. Hostivař, obec Praha
- pozemku parc. č. 2416/111, k.ú. Hostivař, obec Praha
za celkovou kupní cenu ve výši 104.4000,- Kč a doporučuje předložit jej
k vyjádření AS UK a poté SR 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.
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14. Návrh harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity
Karlovy na rok 2016-2020
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo a členům KR ukládá do
3.11. zaslat návrhy na úpravu kompetencí uvedených v Harmonogramu DZ UK
k rukám kancléře MUDr. Prášila.
15. Revize vnitřních předpisů UK – stav ke dni 26.10.2015 – pracovní materiál
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.
16. Seznam hostů slavnostního shromáždění u příležitosti oslav 700. výročí
narození Karla IV.
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere informace s připomínkami na vědomí a doporučuje
seznam hostů následně upravit a dále doplnit zástupce COIMBRA Group a
Europeaum.
17. Sdělení rektora
- pan rektor poděkoval za dlouholetou a obětavou práci pro Univerzitu Karlovu
panu kancléři UK RNDr. Tomáši Jelínkovi a předal mu pamětní list UK a
ocenění
- informace o úmrtí prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc.
- informace k setkání pořádanému k životnímu jubileu emeritního rektora UK
pana prof. JUDr. Karla Malého, CSc., Dr.h.c., dne 26.10.2015
- informace k jednání s premiérem Sobotkou dne 20.10.2015
- informace z jednání s místopředsedou Bělobrádkem ve 43. týdnu t.r.
- zpráva z jednání s předsedou Poslanecké sněmovny poslancem Hamáčkem
- informace k neúčasti rektorů VŠ na slavnostním večeru dne 28.10.2015 na
Pražském hradě – opětovné nepozvání rektorů dvou veřejných vysokých škol
prezidentem ČR panem Milošem Zemanem
- informace plánovanému položení kytice k soše T.G. Masaryka na Pražském
hradě dne 28.10.2015 ve 14 hod., (změna času: namísto v 16 hod.), rektory
pražských vysokých škol
- avízo jednání dne 12.11. ve Vlasteneckém sále Karolina s předsednictvem
RVŠ, předsednictvem ČKR a zástupci Odborů, příprava otevřeného dopisu
Vládě
- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
- informace k pozměňovacímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
- avízo jednání s generálním ředitelem Národního muzea PhDr. Michalem
Lukešem, Ph.D. ve 43. týdnu t.r.
- informace k jednání s ředitelem V. Hořejším ve věci BIOCEV dne 23.10.2015
- informace ve věci „Filmového semináře UK“, KR odsouhlasena výše
příspěvku ve výši: Kč 150,-
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-

-

-

-

informace ke slavnostnímu předávání Cen Česká hlava 2015 ocenění za vědu
a výzkum dne 1.12.2015 ve 20 hod v Kongresovém centru Praha, účast: rektor
Zima
informace k Ceně Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě dne 1. 12.
2015 v 18 hod, účast: pror. Royt
informace k předání Ceny N. Chorafas Prize spolu s Weizmannovým
vědeckým institutem v Israeli oveňující absolvující doktorandy v oblasti
„Hard sciences“ panu MUDr. Ondřeji Kodetovi, Ph.D., z 1.LF UK za práci
s názvem: „Study of epithelial mesenchymal interactions in squamous
epithelium derived tumors“ dne 22.10.2015
informace o obdržení blahopřejného dopisu a ocenění UK velvyslancem
Španělska, Závěr: KR ukládá zařídit schůzku s Jeho Excelencí velvyslancem
v polovině ledna příštího roku, zodpovídá: pror. Škrha, zahraniční odbor
informace k podnětu ředitele Podroužka k výsadbě vinné révy na půdě UK
v rámci oslav výročí Karla IV.
informace k proběhlé akci v rámci projektu JEDEME V TOM S VÁMI dne
26.10. od 9,00 hod za účasti rektora prof. Zimy a Dr. Němcové Tejkalové
dne 17.11.2015 v 9,00 hod. se pietního aktu u Hlávkovy koleje v Jenštejnské
ulici zúčastní pan rektor Zima
zástupy v době nepřítomnosti p. rektora Zimy: v termínu 30.10.-11.11.
zastupuje pror. Gerloch, v termínu 23.11.-27.11. zastupuje pror. Kovář
aktuální informace k termínům KR: středa 11.11. ve 13 hod, pondělí 16.11.
v 10 hod., dne 20.11. se bude konat RKR (v 10 hod) a KR (ve 13 hod), dále
KR 30.11. v 13 hod.

Sdělení členů kolegia rektora
prorektor Škrha
- 70. výročí založení LF UK HK, informace o zastoupení pana rektora
- informace ke specializačním oborům (příprava novely zákona č. 95/2004 Sb.)
- informace k simulačním programům ve výuce lékařství
- informace o možnosti členství UK v International Association of Universities
a ASEAN University Network /Asia-Europe Foundation (ASEF)
prorektorka Králíčková
- informace k SIS v souvislosti s modulem přijímacího řízení na UK
- Metodická pomůcka k odpisování pohledávek vzniklých v souvislosti
s poplatkami za studium, Závěr: Kr ukládá informovat fakulty dopisem,
zodpovídá: JUDr. Wagner, OSZS, termín: neprodleně, platnost od
1.1.2016
- informace ve věci nevybírání školného od zahraničních doktorandů,
Závěr: příprava dopisu v uvedené věci se žádostí o seznámení se s touto
situací všem fakultám vzhledem k opakovaným dotazům v tété věci,
zodpovídá: pror. Králíčková
- informace k žádostem o přezkum:
Závěr: na příští KR předložit přehled nevyřízených žádostí
prorektorka Rovná
- Mgr. Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství,
avízo přednášky dne 29.10. v 17,30 hod. v Císařském sále UK
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-

„Den UK v Bruselu“, informace k přípravě akce a materiálů pro prezentaci
UK, zodpovídá: pror. Rovná, pror. Kovář

prorektor Gerloch
- zpráva z akce udělení Dr.h.c na Univerzitě Komenského v Bratislavě dne
19.10.2015
- zpráva z akce dne 22.10.2015, udělení plakety rektora Trnavskej Univerzity
v Trnave Univerzitě Karlově při příležitosti 380. výročí založení Trnavskej
univerzity v Trnave
- listopadová akce Hlávkovy nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky
Hlávkových“ dne 16.11. ve 14 hod. ocenění studentů a pedagogů UK na
zámku v Lužanech, účast: pror. Gerloch
- zastoupení pana rektora na Mezinárodní konferenci „90 let sociálního pojištění
v Čechách a 25 let existence ČSSZ“ ve dnech 5.-6.11. v Karolinu
prorektor Hála
- informace k materiálu IPR Praha Aktualizace strategického plánu hl.m.
Prahy, aktualizace 2015,
Závěr: připomínky členů KR zaslat Ing. Kurzové do 2.11
- informace o zastoupení pana rektora na zahájení mezinárodního
workshopu “Analytical Methods in Statistics“ - AMISTAT 2015, konané
pod záštitou Komise J. Williama Fulbrighta
- informace ve věci „Dotazníku NMS ČR k analýze“
- informace k zastoupení pana rektora na jednání k Operačnímu programu
Praha – pól růstu, k chystaným výzvám a možnostem čerpání pro pražské
vysoké školy s náměstkem Dolínkem a ředitelem odboru evropských
fondů Magistrátu hl.m. Prahy, PhDr. Janem Hauserem dne 26.10.2015
prorektor Konvalinka
- zastoupení pana rektora na mezioborové konference o léčivech, FaF UK
dne 27.10.
- předložení návrhu Joint Degree (obor: molekulární biologie) od European
Molecular Biology Laboratory, Heidelberg.
Závěr: Kolegium rektora předložený návrh bere se souhlasem na vědomí a
doporučuje tuto prestižní spolupráci prezentovat formou publikování
tiskové zprávy.
členka kolegia rektora prof. Wildová
- informace ve věci zaslání informace na PF UK a 1.LF UK o doručeném
dopise z PORG gymnázia ve věci možnosti využití mezinárodního
bakalariátu při přijímacím řízení na UK v a.r. 2016/2017 jako jedné z
bonifikací využité při hodnocení přijímacích zkoušek na PF UK a 1.LF
UK
- informace k Joint Degree
- informace ve věci Cotutelle
kvestorka Oliveriusová
- zpráva z jednání ve věci monitorování veřejných financí a návrhu zákona o
sběru dat za účasti nám. Plagy, MŠMT ČR
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kancléř Jelínek
- pan kancléř shrnul svoje dlouholeté působení na UK a poděkoval
přítomným členům KR za dosavadní spolupráci
prorektor Kovář
- informace k přípravě prezentace UK na veletrhu Gaudeamus v Brně
prorektor Royt
- informace z jednání s proděkany fakult na téma „biomedicína“
- informace k vernisáži výstavy dne 25.11. ve Valdštejnské jízdárně
- informace k portrétu do galerie emeritních rektorů prof. RNDr. Václava
Hampla, DrSc., do KR bude předložen fotografický náhled obrazu k
odsouhlasení
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná dne 11. listopadu 2015 ve 13,00 hod.
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