Zápis z 38. zasedání kolegia rektora dne 25. září 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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.

Opatření rektora: Podpora podávání žádostí o ERC projekty na UK a Podpora přípravy
mezinárodních projektů
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a po zapracování připomínek doporučuje tato OR
vydat.

4.

Výroční konference a valné shromáždění Asociace univerzit třetího věku - návrh na pořádání
a záštitu
(prof. Lášek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s udělením záštity.

5.

Informace o přijetích uskutečněných v termínu 1.6.-19.9.2017, Informace o přijetích
plánovaných v termínu od 25. 9.2017
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí

6.

Návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017 o svěření nemovitého majetku Univerzity
Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku
(kvestorka Oliveriusová)
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Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora o svěření nemovitého
majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy
majetku, a doporučuje tento dodatek č. 1 předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu
čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.
7.

Nemovitosti UK - problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace o postupu řešení
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané
problematiky týkající se vlastnických práv a evidence majetku a doporučuje rektorovi, aby odbor
výstavby ve spolupráci s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval
a zajišťoval postup prací při možném odstraňování právních vad.

8.

Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 11645/1 a parc. č. 11645/23
v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch vlastníků sousedního pozemku
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost práva cesty k tíži pozemku parc. č.
11645/1 a parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch
vlastníků sousedního pozemku - Evy Havlíkové, bytem U Hřiště 52, 345 61 Staňkov, Ing. Vladimíra
Procházky a Soni Procházkové, oba bytem Rabštejnská 1596/14, 323 00 Plzeň, za úhradu ve výši
10 000,- Kč bez DPH a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté
Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

9.

Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální fakulty
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se
sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem
je nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematickofyzikální fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 63 000,- Kč
bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1
Statutu UK.

10. Sdělení rektora
- info z dnešního jednání předsednictva vlády ČR, které se shodlo na zvýšení rozpočtu vysokých škol na
příští rok o tři miliardy korun
- info o akcích v rámci „Týden pro vzdělanost“ dne 5.10. 2017 na PřF UK, FF UK, PedF UK, PF UK
- připomínky k Rámcovým požadavkům na studijní programy, zodp. pror. Wildová
- k návrhu hodnotitelů pro NAÚ, zodp. pror. Wildová
- k aplikaci IDEA - Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v ČR
v letech 2008-2014
- vypořádání ve věci financování specializačního vzdělávání
- ve věci stavu vyřízení podaných odvolání ve věci přijetí ke studiu pro ak. rok 2018/2019, zodp. pror.
Králíčková
- příprava Metodiky na vyhlášení mimořádného přijímacího řízení pro doktorské studijní programy
zodp. pror. Králíčková
- k možnosti samostatně schvalovat programy s AV ČR, zodp. pror. Wildová
- k metodickému pokynu MF k vyhlášce o sběru vybraných údajů, zodp. pí. kvestorka
- info k vyhlášené výzvě č. 32 OP Praha – pól růstu ČR
- odeslán dopis ministru P. Bělobrádkovi ve věci hodnocení H15
- k podkladu k Metodice 17+ modul 3, 4 a 5, zodp. pror. Konvalinka
- k sjednocování prezentačních materiálů pro mezinárodní studijní veletrhy, zodp. Dr. Tejkalová
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- možnost vystavení podpisových listin pro prezidentské kandidáty - říjen 2017
- k info k připravované Direktivě EU (Parlament a Rada) týkající se Copyright v digitalním jednotném
trhu, zodp. pror. Gerloch, pror. Rovná
- příprava smlouvy UK s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, zodp. pí. kvestorka
- k hodnocení v QS, zveřejnit upravenou verzi, zodp. Mgr. Hájek
- k převodu podílů na pozemcích ÚMG AV ČR, BIOCEV
- avízo Valné hromady BIOCEV dne 19.10. od 14,00
- avízo tiskové konference na téma „Institucionální akreditace na UK“ dne 12.10.2017 od 12,00
- avízo 3. ročníku Veletrhu pražských veřejných vysokých škol dne 1.2.2018 na ČVUT, pror. Kovář,
pror. Králíčková
- CELSA board, setkání v Budapešti dne 16.11.2017
- avízo politické debaty dne 16.10. od 16,00 na PF UK, k diskuzi jsou zváni představitelé prvních deseti
politických stran a hnutí, jež mají podle posledního dostupného Sněmovního volebního modelu
společnosti MEDIAN (srpen 2017) nejvyšší voličský potenciál
- avízo akce CZEDER 2017 – Střednědobé hodnocení programu H2020, organizuje TA AV ČR a
MŠMT
- avízo pozvání do Laufu od honorárního konzula ČR v Norimberku
- avízo předání Medaile Josefa Hlávky prof. PhDr. Evě Hajičové, DrSc. z MFF UK dne 16.11. 2017 na
zámku v Lužanech u Přeštic, zástup za p. rektora pror. Gerloch, který přednese laudatio
- avízo akce „Propagace studia na VŠ“ pro střední školy žateckého regionu dne 13.11.2017, zodp. IPSC
- avízo předání ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dne 5.10.2017 od 16,00 v kostele
sv. Anny, zástup za p. rektora pí. kvestorka Oliveriusová
- příprava na „Dny UK v Nizozemí“
- avízo podpisu strategického partnerství s univerzitou v Curychu dne 20.12. od 10,00 v Karolinu
- slavnostní zahájení ak. roku 2017/2018 v LF Hradec Králové dne 21.10. od 9,30, zástup za p. rektora
pror. Royt
- zahájení Doktorských studijních programů v biomedicíně dne 18.10. od 15,00, zástup za p. rektora
pror. Konvalinka a pror. Royt
- pozvání na Společné setkání Jednoty českých právníků dne 25.9. od 18,00 ve Werichově vile, zástup
za p. rektora pror. Gerloch
11. Sdělení členů kolegia
prorektor Gerloch
- info z oslav 65. výročí založení VŠCHT
- info z účasti na kongresu Mezinárodního pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
člen KR Mgr. Zima
- avízo TK dne 4.10. ve 14,00 na téma oslavy 17/11 na Albertově
prorektor Royt
- zahájení Letní školy slovanských studií v Lipsku
- info o vydání knihy Jiřího Přibáně The Defence of Constitutionalism z edice Václava Havla
nakladatelství Karolinum
- avízo zasedání ediční komise dne 3.10.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v ÚTERÝ 3. října 2017 v 15,00 ve Vlasteneckém sále Karolina.
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