Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 15. května 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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
Omluvena:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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.

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016
(prorektor Kovář, kancléř Prášil)
Závěr: KR po zapracování připomínek schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2016 a
doporučuje předložit členům RKR, VR UK, AS UK a následně předložit Správní radě UK.

4.

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2016 doporučuje
předložit členům RKR, AS UK a následně předložit Správní radě UK.

5.

Novela Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál, doporučuje předložit členům RKR a AS UK.

6.

Novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy
(prorektorka Králíčková)
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Závěr: Kolegium rektora po zapracování připomínek schvaluje předložený materiál, doporučuje
předložit členům RKR a AS UK.
7.

Revize opatření rektora č. 8/2014 Zřizovací listina Rady celoživotního vzdělávání Univerzity
Karlovy v Praze
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, po zapracování připomínek doporučuje jej
vydat jako nové OR pod názvem Rada celoživotního vzdělávání UK s účinností od 1.6.2017

8.

Návrh opatření rektora Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace
programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh opatření OR a doporučuje jej vydat s účinností
od 1.7.2017

9.

Návrh Zásad a vyhlášení II. kola Univerzitních výzkumných center
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo s připomínkami předložené materiály a doporučuje
předložení Zásad Univerzitních výzkumných center Vědecké radě UK a pak OR vydat.

10. Strategie IT, aktualizace 5/2017
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. Projekt Habilion bude předán MFF UK
k užívání na této fakultě. Ukládá dokončit pokrytí Wi-fi na kolejích do prosince 2017.
11. Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Troja za účelem vybudování protipovodňových
opatření
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít se Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se
sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je
nájem části pozemku parc. č. 1618/2 o výměře 327 m² a části pozemku parc. č. 1625/1 o výměře 395
m², k.ú. Troja, obec Praha, za účelem vybudování protipovodňového opatření, a doporučuje návrh
předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění, k uzavření smlouvy.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků v k.ú. Veleslavín ve
prospěch PRE Distribuce, a.s.
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení
distribuční soustavy – kabelového vedení 110 kV a optického kabelu - v rámci stavební akce
s názvem: „Kb 110kV TR Červený vrch – TR Ruzyně“, k tíži pozemků parc. č. 278/5, 302/5, 302/6 v
k. ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného
provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce,
a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit
k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 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.
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13. Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s panem Milošem Novákem, IČO: 65740190, se
sídlem Zbožská 215, Poděbrady – Velké Zboží, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem
je nájem nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře
606,79 m², a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1
Statutu UK.
14. Sdělení rektora
- info z návštěvy University of Zurich ve dnech 11.- 12.5.2017, uzavření strategického partnerství
- uzavřeno Memorandum o spolupráci na projektu Kampus Hybernská mezi UK a Magistrátem Hl.m.
Prahy
- k přípravě Memoranda o spolupráci - OP Praha Pól růstu ve spolupráci UK, ČVUT a Magistrátem Hl.
m. Prahy, TK dne 5.6.2017 v 10:30
- k projektu předaplikačního výzkumu STOMODIL, domluva mezi fakultou MFF UK vs. LF HK a FaF
UK
- odeslán na MŠMT návrh na dokumentaci nového investičního programu, zodp. pror. Hála
- odezvy z fakult na mezinárodní hodnocení, zodp. pror. Wildová
- avízo projednávání Zákona o registru smluv v PSP ČR dne 16.5.
- příprava podkladů pro LERU FP9 event 20.6. v Bruselu, zodp. pror. Rovná
- k podnětům na zvýšení mobility studentů do zahraničí, podklad pro AS UK na 2.6., zod. pror. Rovná,
Mgr. Šafránková
- pan rektor ukládá členům KR, aby shromáždili veškeré propagační materiály (brožury, letáky)
v českém a anglickém jazyce, které se na jejich odborech používají a předali je paní kvestorce do 22.5.,
ta ve spolupráci s panem pror. Kovářem předloží na KR dne 29.5. tyto podklady pro další zvážení a
výběr toho, jaké tiskoviny, v jakých formátech a v jakých časových horizontech budou vydávány,
určeny budou i kompetence osob za jednotlivé tiskoviny
- rektor žádá členy KR, aby do 31.8. 2017 předložili návrh nové struktury Výroční zprávy pro rok 2017
za svou oblast
- KR žádá předsedu AS UK, aby tlumočil legislativní komisy AS UK, aby postupovala s rozvahou a
uvážením ve věci projednávání fakultních vnitřních předpisů
- pozvání na slavnostní udělení titulu doctor honoris causa Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbertu Mullerovi na
Jihočeské univerzitě dne 5.5. 2017, zástup za pana rektora paní pror. Rovná
- avízo pietního shromáždění Ďáblický hřbitov s Čestným pohřebištěm popravených a umučených
politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje dne 26.6. 2017, zástup za p. rektora pan pror.
Kovář
- příprava hudebního programu v podání Vysokoškolského uměleckého souboru u příležitosti oslav
17.11., zodp. pror. Kovář
- zahájení mezinárodní konference ICAME 38 dne 24. května v 18:30 ve Velké aule Karolina, zástup za
p. rektora pan pror. Kovář
- avízo zasedání RVH dne 25.6. od 14:00
- pozvání na slavnostní Koncert laureátů 51. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže dne 9.6., zástup za
p. rektora pan pror. Gerloch
- avízo veletrhu příležitostí ke spolupráci „Via Carolina“ pořádané CPPT ve dnech 23.-24.5.2017
v Karolinu
- avízo změn konání termínů KR: 22.5. v 14,30 h., 5.6. v 9,00 h.
15. Sdělení členů kolegia
prorektor Šrha
- info z účasti na mezinárodní konferenci zaměřené na internacionalizaci vědy na začátku května 2017
v Iránu a ze setkání s prorektory z Tehran University a Tehran University of Medical Sciences
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prorektor Royt
- návrh na nákup vlhkoměru do prostor Křížové chodby, KR schvaluje, zodp. paní kvestorka
prorektorka Wildová
- pozvání na závěrečné setkání s mezinárodními hodnotiteli dne 2. 6. 2017 od 9:15 do 10:45 ve
Vlasteneckém sále Karolina
prorektorka Králíčková
- k přípravě Pravidel na úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce na fakultách UK do 2016 – bude
předložen na KR dne 22.5.
- příprava přehledu úspěšnosti doktorských studií
prorektor Konvalinka
- předložil návrh na ustavení tzv. klasifikace vědních oborů na UK, prosba o kontrolu a případné
připomínky oblastí podle specializace členů KR, materiál bude předložen členům RKR
člen kolegia rektora Dr. Nigrin
- info ze setkání předsedů Akademických senátů při RVŠ
prorektor Hála
- monitorovací výbor OP VVV odsouhlasil vypsání výzvy na Mephared II.
- info z pracovní schůzky Kampus Albertov
prorektor Gerloch
- zaslány 4 návrhy na udělení čestných doktorátů, bude předloženo na jednání KR dne 5.6.
kancléř Prášil
- info z pracovní cesty na Univerzitu v Lovani

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. května 2017 v 14,30 ve Vlasteckém sále Karolina
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