Zápis z 18. zasedání kolegia rektora dne 26. března 2018
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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
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.

Vědecko-pedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrh na jmenování profesorem:
Doc. RNDr. Marie K o r a b e č n á, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří M a s o p u s t, Ph.D.

1. LF
LF HK

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
RNDr. Marek M i n á r i k, Ph.D.
MUDr. Štěpán S u c h á n e k, Ph.D.
MUDr. Hynek M í r k a, Ph.D.
RNDr. Dana H o l á, Ph.D.
PharmDr. Alena S u m o v á, CSc.
JUDr. Daniel P a t ě k, Ph.D.
JUDr. Mgr. Magdalena P f e i f f e r, Ph.D.
Mgr. Miroslava A u r o v á, Ph.D.
Mgr. Radka D u d o v á, Ph.D.
RNDr. PhDr. Ing. Jana J a k l o v á D y t r t o v á, Ph.D.

1. LF
1. LF
LF PL
PřF
PřF
PF
PF
FF
FF
FTVS

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
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4.

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. RNDr. Zlatko K v a č e k, DrSc.

PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem.
5.

Prominutí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrh na prominutí jmenování docentem:
Prof. Ing. Pavel K o č o v s k ý, DSc.

PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo zažádat o zaslání doplňující informace z PřF a následné
projednání návrhu na VR UK.
6.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medaile:
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., 1. LF UK, stříbrná medaile, předání na dubnové VR
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., 1. LF UK, stříbrná medaile, předání na dubnové VR
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., 1. LF UK, stříbrná medaile, předání na květnové VR
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., 1. LF UK, stříbrná medaile, předání na květnové VR
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením stříbrných medailí UK všem nominovaným.

7.

Návrh kandidátů UK na členy Bioetické komise RVVI
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora nominovala tyto kandidáty na členy Bioetické komise RVVI do následujících
oborů:
ETIKA - Mgr. et Mgr. Marek Vácha,PhD.(3.LF),
FILOSOFIE, ETIKA, TEOLOGIE - Prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., v.r. (HTF),
BIOCHEMIE, LÉKAŘSTVÍ, MOLEKUL. BIOLOGIE A GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (1.LF)

8.

Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí, ukládá předložit nový stručný přehled na KR
v září-říjen 2018

9.

Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018 (dále jen Rozpis) a
doporučuje předložit projednaný materiál Akademickému senátu UK ke schválení.

10. Informace o procesu aktualizace principů rozdělování prostředků na UK pro rok 2019
(kancléř Prášil)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.
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11. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů souvisejících se
studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2018
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování
zvýšených nákladů UK na studium studentů se specifickými potřebami pro rok 2018. Ukládá
publikovat tuto podporu v tisku.
12. Strategie rozvoje Klubu Alumni UK v roce 2018
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje koncepci Klubu Alumni UK, doporučuje zopakovat akci pro VIP
Alumni na podzim 2018 a dořešit, jak facilitovat a aktivně oslovovat členy Alumni. Materiál bude
předložen na RKR dne 2.5.
13. Informace o přijetích uskutečněných od 23. 1. do 16. 3. 2018; Informace o přijetích plánovaných
od 26. 3. 2018
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.
14. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na zajištění stavebních prací a nákupu vybavení pro
Kampus Albertov k zajištění spoluúčasti UK v rámci připravovaného investičního programu
MŠMT
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo čerpání mimořádného příspěvku ve výši 25,2 mil. Kč v
souvislosti se zajištěním stavebních prací a nákupu vybavení pro Kampus Albertov k zajištění
spoluúčasti UK v rámci připravovaného investičního programu MŠMT. Kolegium rektora doporučuje
materiál k dalšímu projednání v AS UK.
15. Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na přípravnou fázi projektu
MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na poskytnutí bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na
přípravnou fázi projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku a doporučuje jej schválit.
Kolegium rektora doporučuje materiál k dalšímu projednání v AS UK.
16. Kupní smlouva na nákup audiovizuální techniky do poslucháren MFF UK
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup audiovizuální
techniky do poslucháren MFF UK 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.
17. Smlouva o výpůjčce pozemků v zámku Zahrádky pro akce pořádané Obcí Zahrádky
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Obcí Zahrádky, IČO: 00261092, se sídlem
Zahrádky č. 130, PSČ 470 01, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je
přenechání pozemků parc. č. 47, parc. č. 52/1 a parc. č. 52/2, části pozemku parc. č. 46 s nádvořím
zámku mimo sklepních prostor, vše v k. ú. Zahrádky, obec Zahrádky, v termínech 19.07.-22.07.
3

2018, 17.08.-19.08. 2018 a 31.08.-02.09. 2018 za účelem pořádání akcí pro veřejnost Obcí Zahrádky a
doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK.
18. Smlouva o zřízení služebnosti práva stezky k tíži pozemku parc. č. 2416/33, k.ú. Hostivař, obec
Praha ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze - Hostivaři
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit bezúplatně služebnost práva stezky k tíži pozemku
parc. č. 2416/33, k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze - Hostivaři , se sídlem plukovníka Mráze
1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému
senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
19. Smlouva o zřízení věcného břemene umístění kolektoru k tíži budovy ve vlastnictví SVJ domu
č.p. 1338 v Praze - Hostivaři
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit bezúplatně věcné břemeno umístění kolektoru k tíži
pozemku parc. č. 2416/66, jehož součástí je budova č.p. 1338, k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1338 v Praze - Hostivaři, se sídlem plukovníka Mráze
1338/17, 102 00 Praha 10, IČO: 03233189, ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh
předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
k uzavření smlouvy.
20. Připojení k distribuční soustavě elektrické energie pro budovu Kampusu Albertov - Biocentrum
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zatížit pozemky parc. č. 1556/2, 1556/3, 1556/4, 1557,
1558 a 1561, k.ú. Nové Město, připojením stavby kampusu Albertov – Biocentra k distribuční
soustavě elektrické energie uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině
vysokého napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ
150 00, 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.
21. Připojení k distribuční soustavě elektrické energie pro budovu Kampusu Albertov Globcentrum
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zatížit pozemky parc. č. 1413/1, 1412, 1411, 1427/3 a
1427/2, k.ú. Nové Město, připojením stavby kampusu Albertov – Globcentra k distribuční soustavě
elektrické energie uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině vysokého
napětí s PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, 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.
22.
-

Sdělení rektora
odeslán dopis na AV ČR ve věci nové Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů
k přípravě Rektorské konference dne 24.-25.10. 2018 Legacy of Democracy, zodp. pror. Rovná
pozvání od italského velvyslance na Dny italského výzkumu ve světě dne 26.4.2018 na It.
velvyslanectví, rozeslat informaci fakultám, zodp. Mgr. Hájek
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- informace o vyhlášení podnětu MŠMT k podpoře studijních programů zaměřených na pedagogiku a
učitelství na VVŠ
- k umístění sochy Semmelweis ve vstupní hale Gyn. porodnické kliniky u Apolináře
- vydaná publikace 17 fakult UK
- k Hodnocení dle Metodiky 17+, materiál bude projednávat ČKR na zasedání dne 12.4., dále bude
postoupen na MŠMT, zodp. pror. Konvalinka
- k přípravě OR manuál doktorského studia, zodp. pror. Royt
- Koordinační rady doktorských studijních programů je možné radu rozšířit max. o 3 osobnosti
významně spojené s danou oblastí vzdělávání, které se stávají plnohodnotnými členy koordinační rady;
ve výjimečných případech lze počet navýšit až na 6 osobností, v závislosti na počtu zastoupených
fakult
- provedení revizí všech Opatření rektora a Opatření kvestorky, zodp. Mgr. Tereza Svobodová
- info z Dnů UK v Kanadě ve dnech 12.-16.3.2018
- k nabídce zřídit mezinárodní lékařskou univerzitu na ostrově Borneo v Sabahu, zodp. pror. Škrha
- k odeslání tabulek pro projekt NPU (Národní program udržitelnosti) z MŠMT do 26.3., zodp. pror.
Konvalinka
- avízo přijetí statutární zástupkyně generálního tajemníka OSN dne 27.3. paní Aminy J. Mohammed
- avízo TK dne 28.3. od 11,00 k představení programu v rámci oslav 670 let založení UK a
připomínky 100. výročí vzniku Československa
- avízo návštěvy zástupců ze Sultanátu Omán dne 16.4. v 11,00 v Karolinu a udělení zlaté medaile
princezně Moně dne 26.4. od 16,00 hod., účast prorektorů vítána, informovat zahraniční odbor
- CELSA board meeting 19.6. v Budapešti, účast pror. Konvalinka
- itinerář akcí v příštím týdnu 3. - 7.4.
- konference Prague International Health Summit 2018 dne 17. 5. v 19,00 v Karolinu, zástup za p.
rektora pror. Škrha

23. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- žádost uspořádat zasedání Coimbra group v Karolinu až v roce 2021, v roce 2020 proběhne zasedání
na univerzitě Montpellier, která bude slavit 800 let od založení, Závěr: KR s termínem souhlasí
- k vzniku Izraelského institutu se sídlem na FSV, nutné připravit návrh, tak aby institut byl průřezový
pro celou UK
- informace z návštěvy členů KR na FSV, ETF a CERGE-EI
- k americkým akreditacím, zkušenost má 1.LF
- avízo Zahradní slavnosti Klubu Alumni UK dne 27.6. ve Valdštejnské zahradě
prorektor Škrha
- probíhá první výběrové řízení pro společné projekty Centra strategických partnerství ve spolupráci
s Univerzitou Curych, přihlášeno 7 pracovišť převáženě z lékařských oborů. Projekty budou
posouzeny výběrovými komisemi na obou univerzitách (na straně UK se jedná o komisi Fondu
mobility), výsledky budou zveřejněny 30.4.
- k plánovaným „Dnů UK v Itálii“
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 20.9., 18.10., 22.11. a 13.12.
- cestovné na zasedání VR UK je možné proplácet
prorektorka Wildová
- k přípravě přijímacího řízení pro nově akreditované obory major-minor na FTVS
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prorektor Hála
- k demolici Konírny – OPP MHMP vydal souhlasné stanovisko s demolicí konírny (pozemek UK,
stavba RÚ) za podmínky zpracování podrobného stavebně-historického průzkumu objektu bez nutnosti
3D scanování
- veřejný prostor Kampusu Albertov – zajistit stanovisko/souhlas z RÚ a ČVUT se situací, kdy by podle
memoranda správcem veřejného prostoru na Kampusu Albertov byla UK, termín léto 2018
prorektorka Králíčková
- k žádosti FTVS uspořádat Sportovní den nikoliv 7.5.2019 ale v týdnu následném. Závěr: KR souhlasí
s posunem, ale je nutné zvolit úterní či čtvrteční termín, následně se upraví OR harmonogram ak. roku
2019
prorektor Konvalinka
- avízo zasedání RVVI dne 29.3.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v úterý 3. dubna 2018 v 15,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina.
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