Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 18. prosince 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
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Omluveni:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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.

Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity
Karlovy v roce 2017
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje k projednání Akademickému senátu
Univerzity Karlovy.

4.

Průběžné zprávy Primus – návrh Opatření rektora
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného Opatření
rektora pro Průběžnou zprávu projektů Primus.

5.

Závěrečné zprávy UNCE 2012-2017 – návrh Opatření rektora
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného Opatření
rektora pro Závěrečnou zprávu o činnosti UNCE v letech 2012-2017.

6.

Návrh opatření rektora – Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv
o uskutečňování programů Progres za rok 2017
(prorektor Royt)
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Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného opatření
rektora pro průběžné zprávy programů Progres za rok 2017.
7.

i-JUK (virtuální prostředí mobilních aplikací) pod-aktivita v rámci KA4 „Strategické nastavení
a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK“ – projekt OP VVV „Zkvalitnění strategického
řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV“
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

8.

Koncept Sítě evropských univerzit
(prorektorka Rovná)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí, ukládá paní prorektorce spojit s Uni Sorbonna
UPMC a připravit dopis na fakulty, které budou osloveny.

9.

Zahraniční spolupráce Univerzity Karlovy v roce 2017
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

10. Týden vědy 2017 – informace o plnění smlouvy mezi UK a AV ČR
(prorektor Kovář)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o průběhu, plnění a zapojení fakult UK do Týdne
vědy 2017, jehož byl Hlavním partnerem.
11. Propagační tiskoviny UK - přehled
(prorektor Kovář)
Závěr: KR se seznámilo s předloženými materiály a doporučuje nadále realizovat výhradně vybrané
a schválené tiskoviny.
12. Grafika powerpointové prezentace UK – aktuální stav
(prorektor Kovář)
Závěr: KR bere aktualizovanou podobu prezentace UK na vědomí, jako titulní stranu volí variantu 3,
jako záhlaví a zápatí variantu A s výměnou barvy písma (Charles university černá, znak červená
barva).
13. Kupní smlouva na transmisní elektronový mikroskop pro potřeby Přírodovědecké fakulty
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr pořídit transmisní elektronový mikroskop pro potřeby
Přírodovědecké fakulty v hodnotě 62 mil. Kč bez DPH, a doporučuje uvedený záměr předložit
k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy, a poté Správní radě Univerzity Karlovy.
14. Smlouva o zřízení věcného břemene - trafostanice pro 1. lékařskou fakultu v ul. U Nemocnice,
Praha 1
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se
sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování
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transformační stanice TS 3591 k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je budova č.p. 478, k.ú.
Nové Město, obec Praha, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu do budovy za
účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 453 165,- Kč plus DPH 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.
15.
-

Sdělení rektora
info z dnešního slavnostního podpisu memoranda a smlouvy s AV ČR
k textu ER k Evropským univerzitám
připomínky ke struktuře výroční zprávy o činnosti VVŠ do 31.12.2017, zodp. p. kancléř
připravit k podpisu smlouvu o Open Accessu mezi UK a AS UK
představena webová aplikace CERGE-EI IDEA, připravit tabulku s obory na UK dle horního kvartilu,
pořadí v rámci republiky a v porovnání s dalšími institucemi, zodp. pror. Konvalinka
ve věci CzechElib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje
info o odchodu prof. Jany Roithové (Přf UK – ERC grant) do Nizozemí v červenci 2018
k Centru Karolinská studia – vědecké a dokumentační centrum pro výzkum historie, umění a kultury
doby Karla IV. v evropském kontextu, zodp. p. kvestorka, pror. Kovář a pror. Royt
předložit návrhy propagačních předmětů, včetně cenové kalkulace výroby (pamětní medaile atd.)
k 670. výročí založení UK a 100. let republiky na KR dne 8.1.2018, zodp. pror. Royt, pror. Kovář
připravit dopis děkanům týkající se hodnocení úspěšnosti doktorských studijních programů, jednání
s předsedy oborových rad, dopis odejde do poloviny ledna, zodp. pror. Royt
připravit dopis na fakulty týkající se bilaterární spolupráce s Nizozemím, zodp. pror. Konvalinka
prodej objektu Větrník, předložit jako materiál na AS UK dne 19.1. a na jednání SR UK
avízo účasti pana rektora na oslavě 120 let založení Peking university ve dnech 4.-5.5.2018
avízo konání kulatého stolu pro studentské spolky na UK, termín: 18.1. od 16,00 hod. v Karolinu
avízo výjezdního zasedání KR bude na zámku Loučen v termínu 29.-30.1.2018

16. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- info o odstoupení z VR Cefres doc. M. Friedové, nahradí ji prof. L. Klusáková
- k uspořádání setkání Allianz Alumni Academy ve dnech 23. – 24.11.2018 na UK
prorektorka Wildová
- jednání s FF UK ohledně akreditací dne 18.12.2017
členka KR Dr. Tejkalová
- info o jednání ohledně Centra handicapovaných sportovců na UK na FTVS dne 15.12.2017
prorektor Konvalinka
- pozvání členů KR na setkání s řešiteli PRIMUS dne 8.1.2018 od 10,00 v Modré posluchárně
- info z Rady vlády
prorektor Royt
- avízo tradičního vánočního setkání pro členy Alumni dne 26.12. od 14,00 v Týnském chrámu
člen KR prof. Lášek
- info z úspěšné konference na téma Reformace konané na Univerzitě v Prešově ve spolupráci s UK
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. ledna 2018 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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