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Zápis z 17. zasedání kolegia rektora dne 20. února 2017  

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 

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

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

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluveni: 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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. Vědeckopedagogické tituly – návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 

           (prorektor Gerloch) 

   

      Návrhy na jmenování profesorem 

        

      Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. PF UK 

      Doc Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.    FF UK 

 

      Závěr:  Kolegium rektora předložené návrhy na jmenování profesorem projednalo a návrhy 

      doporučilo předložit na VR UK.  

  

 Návrhy na jmenování docentem 

 

   RNDr. František Gallovič, Ph.D.  MFF UK 

   RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   MFF UK 

   RNDr. Petr Zasche, Ph.D.   MFF UK 

   Mgr. Radek Čech, Ph.D.   FF UK 

   Mats Rickard Braun, M.A., Ph.D.  FSV UK 

   Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  FSV UK 

 

       Závěr:  Kolegium rektora projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování   

       docentem s výjimkou návrhu pana Mgr. Radka Čecha, Ph.D. / FF UK, kde doporučilo vyžádat   

       vyjádření FF UK. 
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4. Vědeckopedagogické tituly – návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor 

      (prorektor  Gerloch)  

   

     Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor: 

 

      Prof. Dr. habil. Bernd Blobel                            1.LF UK 

      Prof. Dr. Med. Markus Wolfgang Büchler       1.LF UK 

      Ao. Univ. - Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider     PF UK         

Prof. Richard Hamilton Grimes                        PF UK 

Prof. Michael J. Bazyler                                    PF UK 

Prof. Dr. Owen McIntyre                                  PF UK 

Prof. Gianni Santucci                              PF UK 

 

   Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím   

   profesorem.  

 

      5. Návrh na udělení medaile UK panu prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc. 

        (prorektor Gerloch) 

         

         Závěr: Kolegium rektora s předloženým návrhem na udělení medaile UK panu prof. Ing. Jiřímu     

         Drahošovi, DrSc. za osobní přínos ke dlouhodobé spolupráci mezi AV ČR a UK souhlasí. 

 

     6.  Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na internetových stránkách Univerzity Karlovy 

          (prorektorka Wildová) 

 

            Závěr: Kolegium rektora předložený materiál schvaluje a ÚVT UK ukládá, aby neprodleně umístilo    

            všechny dokumenty UK na webových stránkách UK přehledně na jednom místě s odkazy   

            a s prolinky, dále doporučuje vypracovat verzi v AJ. 

   

      7. Harmonogram návštěvy mezinárodního týmu v rámci hodnocení Univerzity Karlovy 

           (prorektorka Wildová) 

 

          Závěr: Kolegium rektora bere předložený harmonogram se souhlasem na vědomí a doporučuje zahájit    

jednání o přípravě první návštěvy hodnotitelského týmu UK v termínu 26.-28.4. se zástupci FSV UK, 

PedF UK, MFF UK, KTF UK a 2. LF UK, a zástupci Řídícího týmu a zástupci Rady pro hodnocení 

UK. 

   

       8. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty,  

           2.lékařské   fakulty a Kolejí a menz Univerzity Karlovy 

           (kvestorka Oliveriusová) 

            

          Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy        

          Pedagogické fakulty, 2.lékařské  fakulty a Kolejí a menz Univerzity Karlovy a doporučuje toto Opatření       

          předložit k vyjádření AS UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy. 

 

 

        9. Nové Opatření rektora o úpravě názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a  

            zrušení  některých opatření rektora 

           (kvestorka Oliveriusová) 

            

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučilo výčet opatření rektora v čl. I rozšířit o 

opatření č. 6/2010 ve znění 8/2011, 18/2012, 6/2015 ve znění 40/2015, 28/2015, 50/2015, dále  
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doporučilo výčet opatření v čl. II (která se zrušují) rozšířit o opatření č. 5/2014, 6/2014, 28/2014, 

29/2014, 45/2014, 10/2015 ve znění 44/2015, 37/2015, 38/2015 a 58/2015. 

Kolegium rektora má nejasnosti u opatření č. 25/2015, 3/2016, 4/2016, 19/2016,  22/2016, 24/2016 a 

24/2014. K těmto opatřením ukládá, aby členové KR předložili své stanovisko nejpozději do 22. 2. 

2017.  

Kolegium rektora doporučuje, aby návrhy novelizací a návrhy nových opatření byly připraveny k vydání 

do konce března t.r. s výjimkou opatření v gesci odboru pro studium a záležitosti  studentů, která si 

vyžádají delší termín. 

  
     10.  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 57/1, v k.ú. Motol, obec   

            Praha, ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. ve prospěch Univerzity Karlovy 

            (kvestorka Oliveriusová) 

            

          Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch Univerzity Karlovy služebnost inženýrské    

          sítě spočívající v umístění a provozování kabelového vedení NN v části pozemku parc. č. 57/1, k.ú.   

          Motol, obec Praha, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. IČO: 00005856, se   

          sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jeho   

          úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 43.223,-Kč vč. DPH a doporučuje návrh    

          předložit k vyjádření AS UK a  poté SR UK k vydání  písemného  předchozího souhlasu podle § 15 

          odst. 1 písm. a)  zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném  znění, k  uzavření smlouvy.  

   

    11. Návrh programu “Dny UK ve Velké Británii” 

          (prorektorka Rovná) 

 

    Závěr: Kolegium rektora s návrhem programu „Dny UK ve Velké Británii“ v termínu 18.-20.4. souhlasí. 

 

12. Sdělení rektora 

- k jednání a Usnesení z jednání 145. zasedání předsednictva ČKR dne 16.2.2017 v Olomouci  

- k rozpočtu VVŠ, UK nárůst 1,34% 

- k jednání  se zástupcem TA ČR,  předsedou Ing. P. Očkem dne 20.2.2017 

- avízo jednání s místopředsedou Vlády ČR pro Vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem ve věci VaVaI  

- informace v souvislosti s novelizací zákona č. 130/2002 Sb. 

- informace k přípravě nové smlouvy AV ČR a UK 

- informace o jednání s předsednictvem Koordinační rady Doktorských studijních programů biomedicíny  

- k přípravě brožur vnitřních předpisů UK v českém a anglickém jazyce 

- informace k Metodice 17+ 

- k hodnocení UK v časopisu Týden ze dne 20.2.2017 

- avízo 50. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se bude konat dne 21.3.2017 od 9,30 hod. 

v Národním domě na Vinohradech 

- avízo účasti na zasedání Rady Asociace krajů ČR dne 17.3.2017 v Rezidenci primátora hl.m. Prahy 

-  k připravovaným oslavám 25. Výročí Europaeum 29.-30.9.2017 Oxford/GB, jednání s Dr. Andrew 

Graham, Chair of the Academic Council of the Europaeum  

- k pozvání rektorky Uni of Leipzig paní prof. Dr.med. B. A. Schücking na otevření „the 1st summer 

school of the area of West Slavonic Studies“ dne 19.9. t.r. v Lipsku, zastoupí pror. Royt  

- avízo návštěvy na UK zástupce Humboldtovy University Berlin - rektorka prof. Sabine Kunst a 

zástupce  budapešťské univerzity pana Dr. Mezey Barna ve dnech 6. a 7.4. 2017 v rámci pořádání 

Governance Meeting, uskupení CENTRAL 

- avízo zasedání Česko čínského centra dne 11.4. t.r. v 15 hod., zástup pror. Kovář  

- k plánované prezentaci Katalogu služeb CPPT a CŽV v květnu t.r. 

- avízo akce „Univerzitní vína“ dne 31.3. v Lednici 

- avízo přijetí reprezentantů Univerzity Karlovy na Zimní světové univerziádě v Kazachstánu dne 

1.3.2017 v 17 hod.  
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- k přípravě programu výjezdního zasedání KR ve dnech 27. -  28. 2. 2017, žádost o provedení revize 

trvajících úkolů, zvážit jejich případné projednání v rámci výjezdního zasedání KR 

- avízo změny termínu KR, zasedání plánované na  24.4. se přesouvá na 25.4. v 15,30 hod., Vlastenecký 

sál Karolina  

 

 

13. Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

 

- k nákupu el. informačních zdrojů 

- k harmonogramu vydání univerzitních předpisů 

- k přípravě rozpisu rozpočtu 

 

prorektorka Rovná 

 

-   k avízované návštěvě pana prof. Michala Orise, prorektora pro vědu Uni of Genevé, termín setkání   

   s panem rektorem dne 22.5. t.r. v 9,30 hod.   

 

prorektorka Wildová 

 

- informace z jednání Rady pro vnitřní hodnocení UK dne 15.2. t.r., projednány standardy studijních 

programů, schválena Zpráva UK 

- informace k dotazům médií ve věci tureckých akademiků na UK 

 

prorektor Hála 

 

-   k projektu MEPHARED 

-      informace z jednání Rady pro komercializaci dne 20.2.2017 

 

člen kolegia rektora prof. Volf 

 

-    informace k výsledkům SVV 

 

člen kolegia rektora Nigrin 

 

- avízo termínů zasedání  AS UK: 

      31.3., 2.6. a 23. 6. 2017 

 

prorektorka Králíčková 

 

-   k Pravidlům pro organizaci studia, jako první zareagovala KTF UK 

-   k plánovanému centrálnímu překladu studijních předpisů UK  

-   informace o  pořádání další série seminářů o možnostech studia v zahraničí: 

 28. 02. 2017 Erasmus+ aneb Jak nato? 

07. 03. 2017 Možnosti studia v zahraničí pro studenty lék. fakult 

14. 03. 2017 Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy 

28. 03. 2017 Možnosti studia v Německu, Rakousku a Švýcarsku 

04. 04. 2017 Možnosti studia ve Skandinávii, Dánsku a na Islandu 

11. 04. 2017 Možnosti studia ve Francii a zemích Beneluxu 

2. 05. 2017 Možnosti studia v zemích Asie a Latinské Ameriky, 

o zahájení dne 28.2. 2017,  IPSC UK 
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prorektor Konvalinka 

 

- k přípravě dopisu  místopředsedovi Vlády ČR pro Vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkovi ve věci IS 

VaVaI  

 

prorektor Royt  

 

-      informace z jednání Ediční rady UK 

-      objekt zámek Zahrádky,  k návrhu žádosti o dotaci  

-      informace z jednání ve věci varhan pro Velkou aulu UK 

-      k dotazu na možnost uspořádání výstavy z cesty pana Jana Duška, pacienta s progresivní formou   

       roztroušené sklerózy, který plánuje od 10.5. do 12.6. t.r. absolvovat se svým devítiletým synem cestu  

       do poutního místa Santiago de Compostela na elektrickém invalidním vozíku/   

       www.caminonakoleckach.cz 

       Závěr: Kolegium rektora s možností uspořádání výstavy v Křížové chodbě Karolina na přelomu roku   

       2017/2018 souhlasí. 

 

prorektor Kovář 

 

- avízo spolupráce na masarykovské konferenci v roce 2018, která se  váže ke 100. Výročí založení   

      Československé republiky s nadačním Fondem BOHEMIAN HERITAGE FUND  

 

 

 

 

 

      Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná ve dnech  27.-28. února 2017 na zámku Štiřín – výjezdní zasedání KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


