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Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 16. října 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Michal Zima – 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 udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK a to: 

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – zlatá medaile, termín předání: 30. 11. 2017 

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. - zlatá medaile, termín předání: 30. 11. 2017 

 

4. Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2016 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo o ocenění publikací Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 

2016.  

 
5. Návrh nového opatření rektora Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 

vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu 

(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh opatření rektora a doporučuje toto opatření 

rektora přijmout s účinností od 1. listopadu 2017. 
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6. Závěrečné zprávy Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit do Vědecké rady 

UK. 

 
7. Informace o zasedání Univerzitní komise za účelem předložení návrhů rektorovi UK o 

poskytnutí příspěvku z programu na Podporu pobytů tzv. "post-doc" mladým zahraničním 

výzkumníkům 

(prorektor Škrha) 

 
Závěr: KR vzalo předloženou informaci o zasedání Univerzitní komise UK a doporučení jejich návrhů 

rektorovi UK na vědomí s připomínkou, že je nutné doplnit  CEFRES do podmínek programu na 

Podporu pobytů, aby stav odpovídal závazku UK v memorandu s AV o zřízení CEFRES. 

 
8. Informace o spolupráci s Macquarie University, Austrálie a o plánovaném semináři "Cotutelle 

and Joint PhD Research Management Workshop“ 

(prorektor Škrha) 

 
Závěr: KR schvaluje účast navrhovaných zástupců UK na semináři "Cotutelle and Joint PhD Research 

Management Workshop“ v termínu 23. - 25. ledna 2018. 

 
9. Avizovaná výzva OP VVV – „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ – předběžný návrh 

administrace na UK 

(prorektor Hála) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o připravované výzvě OP VVV s názvem Podpora 

studijního prostředí na VŠ. Ukládá panu prorektorovi odeslat dopis na fakulty ohledně jejich 

investičních plánů v rámci OP VVV, s termínem odpovědi pro fakulty do 8.11., následně bude 

předložen materiál na KR dne 13.11.2017. 

 

10. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 

2018 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje  po zapracování připomínek předložený materiál a doporučuje předložit na 

říjnové zasedání VR UK a na AS UK dne 10.11.2017. 

 

11. Návrh úpravy tabulkové přílohy VZČ 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: KR navrhuje upravit výslednou podobu tabulkové přílohy dle připomínek vzešlých z diskuze. 

 

12. Ochrana osobních údajů na UK po vstupu Nařízení EU – GDPR v účinnost. 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: KR bere předloženou informaci na vědomí a pověřuje kancléře UK organizací přípravy UK na 

vstup nařízení GDPR v účinnost. 

 
13. Připomínka výročí 2018 Žádost o dotaci na MŠMT – Pracovní verze materiálu 

(prorektor Kovář) 

 
Závěr: KR bere se souhlasem předložený materiál na vědomí. 

 



 3 

14. Dislokace Informačního, poradenského a sociálního centra UK (IPSC) 

(členka KR PhDr. Tejkalová) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh a doporučuje dislokaci IPSC zveřejnit na web UK a vyvěsit ve 

vstupních prostorách budovy v Celetné 13. 

 

15. Kupní smlouva na koupi pozemku v areálu Ak. Heyrovského pro potřeby Farmaceutické fakulty 

(vz. kancléř Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 

408, 502 00 Hradec Králové, jako prodávajícím, jejímž předmětem je  koupě pozemku parc. č. st. 

1587, k. ú.  Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 282 500,- Kč a doporučuje 

návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného 

předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, k uzavření smlouvy.  

 

16. Sdělení rektora 

- UK jako první VVŠ v ČR podala žádost o institucionální akreditaci  na NAÚ ve všech 23 oblastech, 

v nichž vzdělává své studenty 

- k počtu přijatých a zapsaných studentů UK v ak. roce 2017/2018, zodp. pror. Králíčková 

- postup odvolání, příprava aktuálního stavu na KR 6.11., zodp. pror. Králíčková 

- avízo jednání na MŠMT dne 17.10. k rozdělení prostředků ve výkonové části K 

- k přípravě kupních smluv na pozemky s AV ČR, zodp. pí. kvestorka, Dr. Wagner 

- k valné hromadě BIOCEV dne 19.10. 

- k CzechELib 

- k projektu Kampus Albertov, zodp. pror. Hála 

- k Projektu excelence – průběžné zveřejňování výsledků na webu MŠMT, zodp. pror. Hála 

- k připomínkám k „Definici druhů výsledků“,  zodp. pror. Konvalinka 

- k rankingům - v Tchajwanskému mezinárodnímu žebříčku vysokých škol UK obsadila 197. místo  

- k podpoře malých oborů 

- k problematice nigerijských studentů, zodp. pror. Králíčková 

- předložit harmonogram akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na zač. prosince pro účely IA, 

zodp. pror. Gerloch, pror. Wildová 

- k problematice habilitačního řízení ve věci psychologie práce a organizace s FF UK, zodp. pror. 

Gerloch 

- k doktorským studijním programům ve spolupráci s AV ČR, zodp. pror. Royt 

- avízo hokejové bitvy mezi UK Praha a MU Brno dne 26.10.2017 od 19,00h v hale RONDO, Brno, 

zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo hokejové bitvy pražských univerzit dne 2.11. od 19,15h v Tipsportaréně, zápas ČZU – UK, za 

účasti paní pror. Wildové a pana rektora 

- k přípravě „Dny UK v Nizozemí“, zodp. pror. Rovná 

- k ZurichEduCaExpo 2018 v 14. – 15. 3. 2018, zodp. pror. Králíčková a PhDr. Tejkalová 

- k  SIS - nastavení umožňující stahovat elektronicky podepsané PDF o potvrzení o studiu 

- k  sběru podpisů pro kandidáty na prezidenta v období 16. – 31. 10. ve vstupu do budovy UK Celetná 

20 a ov objektu Kampus Hybernská, zájem od 3 prezidentských kandidátů 

- pozvání na Slavnostní shromáždění od CČSH ke Dni válečných veteránů dne 10.11. od 17,00, zástup 

za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání Nadace J. Hlávky na výlov rybníka v Lužanech 23.10.2017 od 14,00, zástup za p. rektora p. 

pror. Gerloch 

- uctění památky vzniku republiky dne 28.10.2017 v 11 hod, položení věnce k soše TGM na 

Hradčanském náměstí, zástup za p. rektora pror. Wildová, pror. Royt 

- avízo zrušení RKR dne 6.11., vzhledem k tomu  posunut začátek KR dne 6.11. na 12,00 hod. 

- avízo plánovaného výjezdního zasedání KR v Laufu v lednu 2018 
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17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná  

- info o slavnostním otevření v minulém týdnu join degree, kde je UK koordinátorem 

- zasedání hodnotící komise pro přihlášky do PhD programu Europaea dne 23.10. 

- k zapojení do přípravy 9 rámcového programu - Coimbra Group (FP9)  

 

prorektor Škrha 

- info z účasti na 6. ASEF- konferenci v Singapuru minulý týden, návštěva Nanyang Technological 

University Singapore – podpis Memoranda o spolupráci 

- žádost o navýšení jednoho pracovního místa pro kreditovou mobilitu v rámci Erasmus 

- zájem Global Employment Initiative (GEI) od USA ambasády v Praze, Závěr: KR souhlasí se zasláním 

kladné odpovědi ambasádě v této věci  

 

prorektor Gerloch 

- avízo docentských promocí dne 2.11. 2017 od 11,00 ve Velké aule Karolina 

 

prorektorka Wildová 

- avízo setkání fakult dne 25.10 od 13,00 ke studiu učitelství 

- info o probíhajících kulatých stolech k IA – přípravě nových studijních programů, fakulty zodpovědně 

připraveny, poděkování za výbornou spolupráci 

- návrh OR pro garanty studijních programů bude předložena 18.10. do RVH, následně bude předloženo 

na KR dne 6.11. 

 

prorektor Hála 

- info z dvoudenního 11. zasedání MV OP VVV ve dnech 11. - 12.10. na MŠMT 

- avízo jednání se zástupci Karlových Varů a 3.LF UK dne 23.10. od 17,00 ve věci výuky fyzioterapie 

v K. Varech 

 

člen kolegia rektora Prof. Volf 

- info o možnosti od minulého týdne podávat projekty v rámci soutěže GA UK 

 

prorektor Royt 

- info ze zasedání komise, která ustanovila budoucí podobu a fungování této komise na úrovni fakult a 

rektorátu 

- info o zapojení UK do The PRIDE-network Association – Professionals in Doctoral Education, Závěr: 

KR o rozhodlo o možnosti členství celé organizace do konce roku 2018 za 550 EUR 

 

prorektorka Králíčková 

- avízo jednání se zástupci fakult o rozšíření zapojení fakult do  projektu Juniorské univerzity dne 

6.11.2017 

- avízo semináře k přijímacímu řízení dne 30.10. od 10,00 na studijním odboru RUK 

 

prorektor Kovář 

- informoval a předal členům KR písemný Koncept programu k Týdnu vědy a techniky AV ČR ve 

dnech 6. - 12.11.2017, kde je UK hlavním partnerem, Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí 

- návrh nástěnného kalendáře UK na rok 2018 bude předložen do konce týdne 

- diáře na rok 2018 budou distribuovány do poloviny listopadu  

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 6. listopadu 2017 v 12,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 


