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Zápis z  9. zasedání kolegia rektora dne 7. prosince 2015 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluveni:  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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 Univerzity Karlovy v Praze prof. ThDr. Josefa 

Dolisty, Th.D., Ph.D. 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh projednalo, bere jej se souhlasem na vědomí a 

doporučilo jej podstoupit k projednání na AS UK. 

 

4. Harmonogram Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 

     (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál vzalo s připomínkami vzniklými v diskuzi 

na vědomí a doporučilo jej po zapracování připomínek předložit k projednání AS UK a na 

vědomí fakultám UK. 

 

5. Návrh Opatření rektora upravujícího obsah, způsob předložení a projednání 

průběžných zpráv o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2015 a o 

dosavadním průběhu realizace těchto programů 

       (prorektor Royt) 
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Závěr: Kolegium rektora předložený návrh s připomínkami projednalo  a bere jej se 

souhlasem na vědomí s tím, že v textu bude změněn výraz „domácí“ za české a výraz 

„zahraniční“ bude nahrazen výrazem mezinárodní. 

  

6. Návrh Opatření rektora, kterým se stanoví termín a další podrobnosti 

k předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků v rámci projektů  

Univerzitních výzkumných center (UNCE) za rok 2015 

(prorektor Konvalinka) 

 

      Závěr: Kolegium  rektora  projednalo  předložený návrh  a bere jej se souhlasem na 

vědomí.  

       

7. Návrh na priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2016 

(prorektor Škrha)  

 

Závěr: Kolegium  rektora předložený  návrh  projednalo, bere jej se souhlasem na vědomí 

a doporučuje jeho vydání formou Opatření  rektora. 

 

8. Návrh na  použití  mimořádného příspěvku  pro UK na  předfinancování projektů  

OP VaVpI 

     (půjčka pro Matematickofyzikální fakultu UK) 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

      Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK a 

doporučuje   

      využít  částku  80 000 tis. Kč k dočasnému  předfinancování  projektů  OP VaVpI  ve  

výzvě 3.4  pro  

      Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

 

9. Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepšího vyučujícího a za nejlepší počin ve vzdělávací 

činnosti na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí, doporučuje současně 

uspořádání tématické konference pedagogických pracovníků na UK, souhlasí se zasláním 

návrhů prostřednictvím děkanů fakult UK, fakultních VR, fakultních AS, prorektory UK, 

VR UK a AS UK, dále odsouhlasilo  výši Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepšího 

vyučujícího v oblasti pregraduální výuky Kč 50 tis.  a za nejlepší počin rovněž Kč 50 tis. 

s tím, že materiál bude po zapracování připomínek předložen na příští zasedání KR dne 

14.12., a dále na jednání RKR dne 11.1.2016 a následně bude finální podoba vydána  

formou Opatření rektora UK.   

 

10. Sdělení rektora 

-   informace k návrhu vypořádání připomínek k návrhu zákona o řízení a kontrole 

veřejných financí 

-   informace k  rozpočtu VŠ,  dopis  MŠMT ČR o zaslání žádosti o příspěvek pro UK do 

9.12.2015 

-   informace ke kulatému stolu na téma Návrh věcného záměru zákona o podpoře 

výzkumu, vývoje 

      a inovací, dne 10.12.2015 v PSP ČR č.130/2002 Sb. 
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- zpráva ze společného zasedání ČKR a SRK ve dnech 3.-4.12.2015 v Bratislavě 

- informace k operačním programům  

- PhDr. Ivan Gabal -  návrh na znovuotevření diskuzního cyklu „Evropské diskuzní 

fórum“  

- informace o dopisu z Uni Leuven ze 4.12.2015 

  -     informace k podpisu dohody s KAIST (Korea Advanced Institute of Science and 

Technology) 

         a KIST (Korea Institute of Science and Technology) dne 2.12.2015 u příležitosti 

návštěvy 

         prezidentky  Korejské republiky 

  -     informace ke zprávě EUA, plánované setkání v Jerevanu  

- informace k přijetí velvyslankyně Lucemburského vévodství J.E. M. Pranchere-

Tomassini 

- informace k přijetí tureckého velvyslance J.E. A.N. Bigali 

- informace k přijetí velvyslance Španělského království  J.E. Pedro Calvo-Sotelu Ibanez-

Martin 

- informace o udělení prestižní ceny Česká hlava dne 1.12.2015 paní RNDr. Martině 

Pichrtové, Ph.D. z PřF UK 

- informace o obdržení prestižní Národní ceny vlády Česká hlava dne 1.12.2015 panu 

prof. PhDr.  

      Martinovi Hilskému, CSc., FF UK 

- informace o obdržení ceny MŠMT ČR udělované v oblasti vysokého školství, vědy a 

výzkumu 

paní doc. MUDr. Zuzaně Moťovské, Ph.D. (3.LF)  a panu profl PhDr. Janu Čermákovi, 

CSc. 

(FF) 

- „simulační centrum“, společný projekt s Uni Poznaň, zodpovídá: prorektorka 

Králíčková, kvestorka Oliveriusová 

- czáležitost objektu Zahrádky, jednání s ÚJOPem 

- informace ke schůzce pracovní skupiny „Karla IV., progresivní zpráva bude předložena 

na dalším jednání KR dne 14.12., další zasedání pracovní komise se koná dne 18. ledna 

2016 ve 12 hodin 

- informace o dopisu Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv ze dne 

2.12.2015 ve věci  

stížnosti pana Apostola Valsamise, zodpovídá: pror. Králíčková 

- informace ve věci „Adventní výzvy Kolegia Paměti národa“ 

- avízo  pořádání 50. ročníku biologické olympiády „Život je jen náhoda aneb Evoluce 

života na Zemi“ v termínu: 25.-29.4.2015,  PřF UK 

- informace k dopisu ze 3.12.2015 paní děkanky Doc. M. Friedové,FF UK, ve věci 

neúčasti na hodnocení Hospodářských novin „Nejlepší vysoké školy 2016“ 

- vyhodnocení účasti prorektorů na promocích a poděkování pror. Králíčkové, pror. 

Škrhovi, pror. Roytovi 

- v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona požádat fakulty o prověření stávajícího 

stavu studijních oborů, resp. programů, zodpovídá: prof. Wildová 

- upřesnění termínu zasedání KR dne 11. ledna 2016, od 9 hod. 

 

11.Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

- informace k přípravě společné nabídky ČVUT, ČLS a UK do výzvy MZČR na dodávku 
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studie proveditelnosti k implementaci systému eHealth 

- avízo přípravy materiálu Plnění ADZ UK 2015, bude předloženo na projednání KR 

- informace k předloženým vzorům log součástí UK a připraveným formulářům dopisního 

hlavičkového papíru pro součásti UK a odbory rektorátu UK (elektronická i tištěná 

verze, česká i anglická verze), bude vydáno Opatřením rektora. 

- informace k ochranným známkám znaku a loga UK  

- informace k dopisu z MFF UK s dotazem na možnost zřízení sídla České společnosti 

aktuárů; 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje, aby rozhodovaly v těchto záležitostech přímo 

fakulty. 

 

 prorektorka Rovná 

- informace ve věci možnosti stáží pro studenty UK v rámci  OECD 

- informace k akci  „Den UK ve Švýcarsku“ 

- informace z akce ADVENT NA UK  dne 2.12.2015 

- informace k setkání VIP ALUMNI dne 2.12.2015 

- informace ve věci odmítnutí FTVS UK nabídky z Uni of Antwerp 

- informace k termínu svatoštěpánského setkání dne 26.12.2015 v 15,00 hod v kostele sv. 

Gabriela (Smíchov, Holečkova ul. 10). 

- informace v souvislosti se zdravotní indispozicí v průběhu promoční ceremonie 

   Závěr: Kolegium rektora doporučuje zajistit proškolení první pomoci příslušných 

zaměstnanců  

   Organizačního odboru RUK 

 

 prorektor Škrha 

- setkání se stipendisty SVH –Ukrajinci, kteří jsou v současné době na UK, termín: 24. 

února 2016 ve 14 hod. 

- informace v souvislosti s dopisem prod. Damohorského, PF UK, ve věci rozdílných cen za 

ubytování  

„LLM studentů“, žádost o prošetření tohoto stavu  formu dopisu na vedení KaM, 

zodpovídá: ředitel Macoun 

- informace k přípravě asijské rektorské konference 2016 

- potvrzena registrace UK v Dominikánské republice, termín: leden 2016  

 

 prorektor Gerloch 

- informace k přípravě programu VR UK 

- informace k programu jmenování profesorů dne 11.12.2015 

 

členka kolegia rektora prof. Wildová 

- informace k  „cotutelle“, příprava materiálu na KR 

- metodika joint degree 

 

prorektor Hála 

- informace k BIOCEV 

- informace k „ Praha - pól růstu“ 

- informace k OP VaVpI pro Prahu 

- informace k stavu prodeje Sportovní haly BIOS 

 

  člen kolegia rektora Dr. Fontana  

- avízo zasedání Sociální komise AS UK, Legislativní komise AS UK a Studijní komise AS 
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UK ve  dnech 7.-9.12.2015 

- informace k univerzitnímu e-shopu, zájem o provozování e-shopu projevilo 13 fakult UK 

- informace k architektonické soutěži pro SKC v Celetné ul. 

- aktuální informace k projektu antiplagiátorské kontroly 

- informace k prodeji vstupenek na ples UK 

 

členka kolegia rektora UK Dr. Tejkalová 

- informace ke kause „Wadim Strielkowski“ ve věci jeho publikačního portfolia  

 

prorektorka Králíčková 

- informace k ukončení projektu Juniorská univerzita  

 

   prorektor Kovář 

-  informace k etickému kodexu UK 

-  informace k PF 2016 (elektronická, tištěná verze) 

 

    prorektor Royt 

- informace k tabulkovému přehledu fakult UK z hlediska realizace přechodu na 

elekronickou evidenci doktorského studia v SIS 

Závěr  Kolegium rektora se seznámilo s předloženým přehledem a s ohledem na 

předložené údaje   

doporučuje zaslat dopisy na 3.LF  UK, PF UK a 2.LF UK 

- informace o udělení prestižního ocenění za přínos světové vědě 2015 – Ceně Neuron panu 

prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., v oboru medicína a panu prof. RNDr. Eduardu 

Feireislovi, DrSc., v oboru matematika, dne 1.12.2015 

- informace k projektu Československo 38-89: Atentát,  titul nejlepší vzdělávací hra roku 

2015 v USA a nyní nejvýše  ohodnocená v soutěži při největší evropské konferenci pro 

vědce a vývojáře v Norsku 

 

prorektor Volf  

- informace ke GAUK, zmíněn pokles postgraduálů   

 

 kvestorka Oliveriusová 

- informace k uskutečněnému prodeji bývalé koleje I. Olbrachta, Brandýs nad Labem 

- informace k přehledu nákupů IT na RUK 

 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná 14. prosince ve 13 hod 

 

 


