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Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 6. března 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 

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

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

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Doporučené postupy NAU pro přípravu studijních programů a možnosti jejich využití na UK 

          (prorektorka Wildová) 

   

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí s připomínkami vzešlými z diskuze a doporučuje 

předložit na RKR dne 20.3.2017. 

 

4. Rozpis prostředků GA UK v roce 2017 

(člen kolegia prof. Volf) 

        

Závěr: KR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací, výsledky ukládá 

zveřejnit dne 7.3., dále doporučuje předložit na RKR dne 20.3.2017 

 

5. Veletrh Absolvent 2017 

  (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje termín 28.11.2017 pro konání Veletrhu Absolvent 2017 a souhlasí 

s postupem příprav Veletrhu Absolvent 2017 ve smyslu předloženého návrhu. 

 

6. Smlouva o výpůjčce pozemků v zámku Zahrádky pro akce pořádané Obcí Zahrádky u České 

Lípy 

(kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Obcí Zahrádky u České Lípy, IČO: 00261092, se 

sídlem Zahrádky č. 130, PSČ 470 01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je 

přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č. 52/1 a parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím 

zámku včetně sklepních prostor, vše v  k. ú. Zahrádky, obec Zahrádky u České Lípy, v termínech 

28.07.-30.07. 2017,  18.08.-20.08. 2017 a 1.09.-03.09. 2017 za účelem pořádání akcí pro veřejnost 

Obcí Zahrádky u České Lípy a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 

v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze. 

 

7. Nájemní smlouva na pronájem části pozemku parc. č. 485 v k.ú. Nové Město společnosti 

Šporkovský palác 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s obchodní společností Šporkovský palác, a.s., IČO: 

24277029, se sídlem Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 485, jehož součástí je budova č.p. 1036, k.ú. Nové Město, 

obec Praha, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 

Statutu UK. 

 

8. Sdělení rektora 

 

- pan rektor přivítal na jednání nového člena Kolegia rektora UK pana Mgr. Michala Zimu, předsedu SK 

RVŠ, zástupce studentů 

- info ze zasedání vědecké rady GA ČR 

- info o jednání s náměstkem MŠMT R. Plagou dne 6.3. 

- k otevřenému dopisu ministru vnitra M. Chovancovi na podporu studenta FF UK Igora Ševcova 

- avízo jednání o návrhu zákona o podpoře výzkumu 21.3.2017 s ministrem P. Bělobrádkem 

- zveřejnění OR č.13/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací s účinností od 1.3. t.r. 

- k QS World University Rankings by Subject 2017, zveřejněn bude 8.3. 

- k partnerství CIEE, FF UK, ÚJOP 

- nominace do platformy humanitního panelu RVVI: prof. Štěpán Jurajda, PhDr. Petr Jüptner, doc. Jiří 

Janák 

- ekonomická komise AS UK bude informována o dalším postupu při čerpání mimořádného příspěvku 

z minulých let („Mikuláš“) 

- náměstkyně Magistrátu Hl. m. Prahy pí. Kislingerová vyzývá členy KR předložit návrhy na udělení 

titulu „Čestný občany Prahy“ 

- postupně předkládat OR určená k novelizaci, do 3.4. musí být vše finalizováno, zodpovídá: ing. 

Oliveriusová 

- přestup u doktorských studijních programů z prezenční do kombinované formy je možný 

- stanovisko k návrhu statutu KTF 

- info k dopisu od ředitele ČT ohledně studentských stáží, zodp. PhDr. Tejkalová 

- připojení UK již tradičně k akci „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2017 

- info o slavnostním svěcení zvonu sv. Václava v kostele sv. Havla v neděli 5.3. 

- k účasti UK na tradičním Pražském Majálesu 2017, Letňany, zodp: pror. Kovář 

- k dopisu od hejtmana Libereckého kraje k rekonstrukci zámku v Zahrádkách, zodp.: pror. Royt 

- k vyhlášce o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů, zodp.: pror. 

Škrha 

- připravit přehled o stavu zveřejňování závěrečných prací dle OR 6/2010, zodp.: pror. Royt 

- avízo zasedání dislokační komise dne 20.3., zodp.: pror. Hála 

- k Letní škole slovanských studií  

- účast na charitativním projektu Running With Those That Can't, pražský půlmaraton dne 1.4., KR 

zastoupí pror. Wildová 

- k Rozpisu rozpočtu z podklady pro výpočet z MŠMT by měly dorazit nejpozději 20.3. 

- avízo přednášky Rebecy Grynspan generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu 3.4. 

ve 14 hod. a předávání Iberoamerické ceny 4.4. v 11,00 ve Vlasteneckém sále Karolina 
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- avízo návštěvy delegace z Macquarie University, zasedání Mezinárodní rady UK tentýž den 15.5. t.r. 

- avízo přijetí Dr. Mony Fahad Al-Said ze Sultanátu Omán, dne 16.5. v Karolinu 

- avízo návštěvy a přednášky člena Evropské komise dne 8.-9.6. 2017 v Karolinu 

- avízo přednášky ekonoma Jeffrey Sachse dne 27.5. v Karolinu 

- pozvání rektora na udělení Dr.h.c. mezinárodně uznávané režisérce Agnieszce Holland dne 23.3. na 

AMU, zastoupí: pror. Rovná 

- tradiční vzpomínka k uctění památky Josefa Hlávky v Lužanech dne 13.3., zastoupí: pror. Gerloch 

- pozvánka Muzea hl. m. Prahy na vernisáž Pražské veduty 18. století dne 14.3., zastoupí: pror. Royt 

- pozvání od gen. ředitele ČT Petra Dvořáka na premiéru snímku Zádušní oběť dne 23.3., na promítání 

filmu Monstrum dne 4.4., zastoupí: pror. Gerloch 

- AFO - Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů v Olomouci, zodp. pror. Kovář 

 

 

9. Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

- info z jednání s přidělencem pro vzdělávání čínské ambasády p. Zhao Changtao 

- k udělení mimořádných stipendií pro dva studenty UK na Letní světové universiádě 2017 v Taipei 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání CEFRES v Paříži dne 28.2. 

- setkání s nově jmenovaným francouzským velvyslancem v ČR panem Rolandem Galharague 

- info z jednání Pantheon I, Paříž 

- info s jednání s velvyslancem České republiky ve Francii Petrem Drulákem 

- příprava podzimní prezentace „Dny UK v Nizozemsku“, jednání s nizozemskými univerzitami v rámci 

zasedání LERU dne 7.3. 

 

prorektor Škrha 

- info z jednání s nově jmenovaným náměstkem pro zdravotní péči na MZ p. Romanem Prymulou 

- avízo zasedání EUF ve Vídni 7. - 8.3., příští rok bude zasedání European University Foundation v 

Praze 

 

prorektor Gerloch 

- avízo Vědecké rady UK dne 30.3., příprava programu 

- k rozsudkům NSS v Praze ve věci nejmenování doc. RNDr. Ivana Ošťádala 

- k návrhům na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, zasláno 20 návrhů, bude předloženo na KR 

dne 20.3. 

 

prorektorka Wildová 

- info ze setkání s děkany fakult ohledně mezinárodního hodnocení 

- příprava letní školy na PedF UK v červenci pro čínské studenty 

- info z účasti na udílení čestných doktorátů 

 

prorektor Hála 

- výzva pro návrhy (přístroje 50 mil Kč) lze zasílat do 10.3.2017 

- MŠMT na centralizované projekty uvolnilo 9 mil. Kč, týká se 7 projektů 

- info z jednání monitorovacího výboru pro Operační programy a Rady VŠ 

- k ERDF a ESF 

 

členka kolegia rektora Dr. Němcová Tejkalová 

- připraven rozpis studentů se speciálními potřebami 

 

prorektor Konvalinka 

- k přípravě JŘ Komise na podporu vědy 
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- info ze služební cesty do Izraele v minulém týdnu, podepsána mezinárodní dohoda ČR vs. Izrael 

- k registru docentů a profesorů REDOP, spolupráce s paní kvestorkou nad případnou změnou vyhlášky 

 

prorektor Royt  

- info o hlasování k nominacím na Cenu Karla IV. 

- k vyhlášení programu NAKI 2018 dne 13.3.  

- info o ocenění studenta UK Mgr. T. Jirsy v rámci festivalu MENE TEKEL Cenou Pavla Faiereisla 

v rámci projektu Fragmenty paměti 

 

kvestorka Oliveriusová 

- rekonstrukce ve shodě s dodržováním harmonogramu prací (objekty Celetná 13, Celetná 20) 

- avízo plánovaného setkání kvestorů vysokých škol 

- k účetní uzávěrce, výsledek univerzity za rok 2016 bude kladný 

 

prorektor Kovář 

- k návrhům na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci, zasláno 14 návrhů, bude předloženo na KR dne 

20.3. 

- k soutěži o výběr loga FF UK 

- dofinalizování témat pro sérii Kulatých stolů pro rok 2016 

 

 

 

 

 

      Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná ve dnech  20. března 2017 ve 13,00 ve Vlasteneckém sále Karolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


