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Zápis z 14. zasedání kolegia rektora dne 12. února 2018 

 

Přítomni: 

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. ThDr. Jan B. Lášek – člen 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 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 

 

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. Priority UK pro období 2018 - 2021 

(rektor Zima) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál po zapracování připomínek se souhlasem na vědomí 

a doporučuje předložit na jednání RKR dne 26.2.2018. 

 

4. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medaile UK: 

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., stříbrná medaile, termín předání ocenění: VR 22. 3. 2018 

Dr. Mona bint Fahad bin Mahmoud Al Said, zlatá medaile, termín předání ocenění: 26. 4. 2018, 

Vlastenecký sál 

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., stříbrná medaile, termín předání ocenění: VR 22. 3. 2018 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

5. Dílčí novela Stipendijního řádu UK 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dílčí novely Stipendijního řádu UK a vyjadřuje k tomuto 

návrhu kladné stanovisko a ukládá předložit k projednání na RKR dne 26.2. a na AS UK dne 2.3.2018. 
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6. Navazující materiál na Přehled o cizojazyčných studijních programech – dopis děkanům 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere předložený návrh na vědomí. 

 

7. Přehled vývoje počtu přijatých a zapsaných studentů a absolventů doktorských studijních 

programů na UK 2008 – 2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere předložený návrh na vědomí a doporučuje předložit členům RKR dne 26.2.2018. 

 

8. Manuál pro doktorské studium 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: KR bere předložený návrh na vědomí a doporučuje předložit členům RKR dne 26.2.2018. 

 

9. Hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženou strukturou a principy vnitřního hodnocení tvůrčí 

činnosti na UK a ukládá Odboru pro vědu a výzkum rozpracovat dokument podle diskuze a předložit 

ho členům RKR, RVH a VR UK k vyjádření. 

 

10. Návrh nového opatření rektora – Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních 

bonifikací programů Progres 

(prorektor Royt) 

 

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

UK a následně vydat jako nové Opatření rektora. 

 
11. Nominace výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a předkládá Mezinárodní radě UK 

zúžený výběr kandidátů podpory Donatio Univesitatis Carolinae. 

 

12. Podpora internacionalizace aktivit studentů 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR schvaluje po zapracování připomínek předložený materiál a ukládá materiál vydat formou  

Opatření rektora. 

 

13. Představení záměru hlavní části VZČ 2017 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a ukládá prorektorům, aby návrhy na 

hlavních 17 témat za rok 2017 zaslali do 28.2. k rukám Terezy Svobodové. 

 

14. GDPR - vyhodnocení současného stavu příprav a návrh dalšího postupu 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí a souhlasí s návrhem dalšího postupu. Doporučuje 

předložit na jednání RKR dne 26.2.2018. 
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15. Genomový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genomiky - návrh kupní smlouvy 

(prorektor Hála) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup Genomového 

sekvenátoru pro Národní centrum lékařské genomiky a doporučuje jej předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 

15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

16. Kupní smlouva na koupi pozemku v Zámostí v Malšovicích u Hradce Králové 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

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

kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, jako prodávajícím, jejímž 

předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26, parc. č. 

92/37 a parc. č. 80, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 

9 500 000,- Kč a doporučuje návrh smlouvy 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. 

 

17. Trafostanice SC Hostivař v ulici Bruslařská 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, IČO: 27376516, se 

sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a,  PSČ 150 00, věcné břemeno spočívající ve zřízení a provozování 

součásti distribuční soustavy velkoodběratelské trafostanice ev. č. TS 1006, k tíži pozemku parc. č. 

2747/3, jehož součástí je budova č.p. 1132, k.ú. Hostivař, obec Praha, za úhradu ve výši 156 914,- Kč 

bez 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. 

 

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice v koleji Švehlova ve 

Slavíkově ul., Praha 3 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – trafostanice v rámci stavební akce s názvem: „Praha 3 – Žižkov, Obnova spol. 

TS 3713, kolej UK 5. května“, k tíži pozemku parc. č. 1299, jehož součástí je budova č.p. 1499, k.ú. 

Žižkov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, 

údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě 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. 

 

19. Návrh cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem 

sportovišť ve Sportovním centru Hostivař 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schvaluje bez připomínek ceník 

ubytovacích služeb a stravování ve výcvikových střediscích UK a ceník vstupného a pronájmu 

sportovišť ve Sportovním centru Hostivař. 
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20. Sdělení rektora 

- KR z důvodu nepřítomnosti pana rektora vedl pan prorektor Kovář, který je po dobu nepřítomnosti p. 

rektora pověřen řízením UK 

- avízo Slavnostního shromáždění ČKR u příležitosti 25. výročí založení dne 15.2. od 16,00 ve Velké 

aule Karolina, zástup za p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na inauguraci děkanů pěti fakult Univerzity Palackého dne 20.2. od 11,00 v Arcibiskupském 

paláci v Olomouci, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na inauguraci rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pana prof. MVDr. Aloise 

Nečase, Ph.D. dne 23.2. v 10,00, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo přednášky z cyklu AV ČR Léčiva pro cílenou léčku nádorů dne 26.3. v 16,00 v Paláci Žofín, 

zástup za p. rektora pror. Konvalinka a pror. Royt 

- pozvání na slavnostní otevření nové psychologické laboratoře "Myslab", které se bude konat dne 22. 2. 

2018 v 11 hodin, zástup za p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na oslavu k 25. výročí založení Hospodářské komory dne 19.3.2018 od 10,00, zástup za p. 

rektora kvestorka Oliveriusová 

- vedení jednání Vědecké rady UK dne 22.2. se ujme místo p.rektora pror. Konvalinka 

- zástup za pana rektora na zasedání předsednictva AS UK dne 20.2. od 16,00 pror. Royt 

 

 

21. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná  

- k připravované návštěvě tří francouzských Nobelistů v termínu 19.-20.6. v ČR, avízo koncertu 

v Národním domě a přednášky na MFF UK 

- info o jednáních k založení pilotní Evropské univerzitní sítě dle návrhu Evropské rady, bude vytvořena 

pracovní skupina k jednání s Uni. Sorbonne, nutné zaimplementovat do Principů UK na rok 2019  

 

prorektor Gerloch 

- CV navržených členů VR UK budou v nejbližších dnech poslána na AS UK 

 

prorektor Škrha 

- avízo setkání s panem velvyslancem I. R. Afghánistánu dne 16.2. za účasti pana prorektora Škrhy a 

pana prorektora Kováře 

- info z účasti na konferenci AZV 

 

prorektor Hála 

- info o včasném odeslání všech podkladů k výzvě „Nábyteček“ na MŠMT 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení dne 14.2. od 14,00 ve Velké zasedací síni  

 

člen KR Mgr. Michal Zima 

- představena vize manžetových knoflíčků, bude odesláno k odsouhlasení historické komisi UK a 

následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení tohoto propagačního předmětu ve tvaru pečetě 

UK ve stříbrné barevné variantě 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. / prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. února 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


