Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 3. dubna 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. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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. 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise a schvaluje návrh její
činnosti na rok 2018.

4.

Veletrh Absolvent 2017 – vyhodnocení a návrh dalšího ročníku
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o Veletrhu Absolvent 2017 a schvaluje návrh podoby
jeho příštího ročníku. Od ak. roku 2019/2020 dojde ke změně termínu konání veletrhu a to na začátek
letního semestru, tj. do druhé poloviny února.

5.

Návrh na restrukturalizaci výukových středisek ÚJOP
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na restrukturalizaci výukových středisek ÚJOP a
doporučuje rektorovi její realizaci. Ukládá oslovit součásti a fakulty ohledně zájmu o objekt Dobruška,
současně ukládá vypracovat znalecké posudky, tak, aby mohlo být případně svoláno dislokační řízení
po projednání v kolegiu rektora.
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6.

Kupní smlouva o koupi transmisního elektronového mikroskopu pro potřeby Přírodovědecké
fakulty
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě
transmisního elektronového mikroskopu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a
JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1 Allée de Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine, Francie, spolu se svou
organizační složkou JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, IČO:
41691415 jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 37 079 410,- Kč plus DPH ve výši
21 %, a doporučuje předložit ji 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.

7. Sdělení rektora
- k Slavnostnímu shromáždění 670. UK dne 5.4. 2018 od 14,00 hod. ve Velké aule Karolina, přislíbena
účast 20 evropských rektorů, resp. prorektorů, Mezinárodní rady UK, politické reprezentace a
akademické obce
- k hodnocení tvůrčí činnosti na UK, bude projednáno v rámci Mezinárodní rady UK, zodp. pror.
Konvalinka
- k jednání ohledně aliance „4EU“, stanoven koordinátor z MŠMT
- k žádosti MŠMT nominovat člena za ČKR - Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
- příprava Editorial Coimbra Group, zodp. pror. Kovář
- příprava Knihy rekordů - Pelhřimov, termín dodání textů o UK do 20.4., zodp. pror. Kovář
- avízo křtu knih Praha univerzitní (autor: prof. Petráň) a Čestné doktoráty UK (autoři: manželé
Petráňovi)
- k stížnosti na koordinátora Progresu, zodp. pror. Royt
- slavnostní zahájení celostátního kola Zeměpisné olympiády dne 23.4. v 10,30 na PřF, zástup za p.
rektora pror. Konvalinka
- zjistit termín „Americký semestr – výročí 25 let spolupráce UK a Dartmouth College“, zodp. pror.
Konvalinka
- avízo jednání p. rektora s paní primátorkou Hl. m. Prahy dne 4.4.
- avízo schůzky rektorů pražských VVŠ dne 9.4.
8.

Sdělení členů kolegia

prorektor Škrha
- info o vydané knize Zadarskou univerzitou „Praha a Zadar, dvě evropská univerzitní centra ve 14.
století“, autor Dr. Krasić, prosba o účast na společné propagaci knihy. Závěr: KR souhlasí se
společnou propagací knihy za účasti UK, konkrétní zástupce bude stanoven až dle přesného termínu
křtu knihy.
- Zadarská univerzita má dále zájem o spolupráci s UK, bude nabídnuta spolupráce v rámci Erasmus+
- k výročnímu setkání strategického uskupení CENTRAL dne 5.-6.4. na Univerzitě Varšava
prorektor Gerloch
- informace z návštěvy členů KR na PF UK
prorektorka Wildová
- avízo jednání RVH dne 25.4. od 14,00 hod., zasedání dne 11.4. se ruší
členka KR doc. Lopatková
- k přípravě prezentace a programu na setkání předsedů Koordinačních rad dne 17.4., za účasti p.
rektora, pror. Royta, pror. Wildové a doc. Lopatkové
- předložen návrh OR ke vzniku a působnosti koordinačních rad doktorských studijních programů a OR
Manuál pro doktorské studium
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prorektor Konvalinka
- info o výzvě nominovat členy do Rady národních center kompetence TA ČR do 13.4.
- tabulka s termíny Rad Progresů bude rozeslána členům KR, kteří jsou na jednáních rad vítáni
prorektor Kovář
- info o vydání speciální přílohy OPEN CITY MF Dnes k Výročí republiky a univerzity, speciálního
čísla časopisu Forum „1348-Univerzity Karlova-2018“ a vydání brožur v české i anglické verzi
v tomto týdnu „UNIVERZITA KARLOVA “ a „1918-2018, 100 - Univerzita a republika“
člen KR prof. Lášek
- k přípravě kulatého stolu na podzim „Náboženství a I. republika“ v rámci oslav 100 let republiky

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 9. dubna 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina.

3

