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Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 28. května 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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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. MUDr. Jaroslav Č e r m á k, CSc.    1. LF 
Doc. MUDr. Petra T e s a ř o v á, CSc.    1. LF 
Doc. MUDr. Vojtěch H a v l a s, Ph.D.    2. LF 
Doc. MUDr. Samuel V o k u r k a, Ph.D.    LF PL 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Viktor M r a v č í k, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Eva F r o ň k o v á, Ph.D. (druhé kolegium)   2. LF 
MUDr. Irena Aldhoon H a i n e r o v á, Ph.D.   3. LF 
Mgr. Marek B u ž g a, Ph.D.     3. LF 
RNDr. Magdaléna K r u l o v á, Ph.D.    PřF 
RNDr. Jakub P r o k o p, Ph.D.     PřF 
PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (druhé kolegium)   FF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medailí:  

prof. Tomáš Halík, Th.D., KTF, návrh na udělení zlaté medaile, termín předání: 4. 6. 2018 

prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., MFF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání: VR 28. 6. 

2018 

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., PřF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání: VR 28. 6. 

2018 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

5. Návrhy kandidátů UK na členství v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

ukončených programů RVVI 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR navrhuje do jednotlivých hodnotících skupin dva zástupce do KVH za UK a to: 

Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (MFF) - Hodnocení výzkumu a VO 

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (PedF) - Hodnocení výzkumu a VO  

Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (MFF) - Natural Sciences    

Prof. Ing. Jiří Čejka, CSc., DrSc. (PřF) - Natural Sciences 

Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. (1.LF) - Medical and Health Sciences 

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (LFP) - Medical and Health Science 

Doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF) - Humanities and the Arts 

Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (FSV) - Humanities and the Arts 

Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (PF) - Social Sciences  

Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (FF) - Social Sciences  

 

6. Návrh změny přílohy č. 3 Statutu UK 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje po zapracování připomínek předložený materiál a doporučilo jej 
předložit k projednání a schválení RKR a Akademickému senátu UK. 
 

7. Návrhy na úpravy GA UK 

(člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje: oslovit fakulty se žádostí o nominaci 

nových zpravodajů, upravit formulář oponentských posudků a shrnutí zpravodaje. Ukládá oslovit 

oborové rady, aby připravily návrhy, jak korigovat hodnocení projektů a textace oponentských 

posudků s cílem usnadnit tím práci zpravodajů, v termínu do poloviny června. 

 

8. Změna Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy 

(člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: KR projednalo předložené materiály, souhlasí po zapracování úprav s jejich zněním a 

doporučuje k projednání na VR UK.  

 

9. Úpravy diplomu a dodatku Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR materiál projednalo a rozhodlo postupovat dle Smlouvy o spolupráci s AV ČR, tj. dle RVH 

budou do dodatku diplomu údaje vpisovány do bodu 2.4. a 6.1. a to od 1.10.2018. Materiál s možnými 

variantami diplomů a dodatků bude předložen členům RKR dne 4.6. 
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10. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2017 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR vzalo materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit na VR UK dne 31.5.2018, 

na RKR dne 4.6., na AS UK dne 15.6.2018 a následně na SR UK. Ukládá zodp. pracovníkům  

u jednotlivých podkapitol připravit podklad v rozsahu 1-2 stránky, který bude použit do anglické verze 

Výroční zprávy. 

 

11. Projekt UNIVERZITA A REPUBLIKA 1918–2018 - aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere materiál se souhlasem na vědomí a ukládá předložit aktualizovanou verzi na KR 

konané na začátku září 2018. 

 

12. Informace k plánovaným výzvám OP VVV a související aktualizaci Strategického plánu rozvoje 

UK 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k plánovaným výzvám v OP VVV a 

souhlasí s navrženým harmonogramem dalších kroků, včetně aktualizace Strategického plánu rozvoje 

UK, tj. termín pro fakulty je stanoven na 15.8. tak, aby aktualizace SPR mohla být předložena ke 

schválení na říjnovém zasedání AS UK. Materiál bude předložen na RKR dne 4.6. 

 

13. Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje smlouvu dle varianty A a doporučuje předložit členům RKR, a dále 

ukládá předložit ke schválení AS UK a Správní radě UK. 

 

14. Prodloužení nájmu nebytových prostor v Praze 1, Celetná 22 a 24 (restaurace U Supa) – 

Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít se společností ExtremG s.r.o., IČ 610 56 537, se 

sídlem Celetná 22, 110 00 Praha 1, jako nájemcem, Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor ze dne 15.5. 2015, ve znění Dodatků č. 1 – 4, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu 

prostorů restaurace U Supa v Praze 1, Celetná 22 a 24 o 5 let, tedy  do 15. 5. 2025, a vyjadřuje k němu 

kladné stanovisko. Doporučuje rektorovi návrh záměru předložit Akademickému senátu UK. 

 

15. Park vodních sportů Troja 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr udělit Hlavnímu městu Praze souhlas vlastníka pozemků 

parc. č. 1618/2 a 1625/1, k.ú. Troja, obec Praha se stavebním záměrem, spočívajícím ve výstavbě nové 

slalomové dráhy v Praze Troji pro účely vydání územního rozhodnutí 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 vydání souhlasu. 

 
16. Kupní smlouva na nákup vybavení Simulačního centra 

(kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat dodavatele vybavení Centra teorie a praxe 

vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech (Simulačního centra) a doporučuje záměr předložit k 

vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vyjádření k návrhu kupní smlouvy. 

 

17. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch 

Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a 

provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový Hradec Králové, obec 

Hradec Králové, ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, 

a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, 

ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 3 572,- 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) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

18. Směna pozemků v Dobronicích 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a 

Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO: 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, 

jejímž předmětem je směna: 

- pozemků parc. č. st. 463, na kterém se nachází stavba – vodní dílo a parc. č. 628/8, vzniklého 

oddělením z pozemku parc. č. 628/1, geometrickým plánem č. 445-409/2017 ze dne 22.06.2017, 

vyhotoveným Ing. Pavlem Dvořáčkem GK, oba pozemky k. ú.  Dobronice u Bechyně, obec Dobronice 

u Bechyně, do vlastnictví státu, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s. p.,  

- za pozemky parc. č. 735/7, parc. č. 735/11, parc. č. st. 280/2, na kterém se nachází budova bez 

č.p. nebo č.e., parc. č. st. 336, na kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., parc. č. st. 404, na 

kterém se nachází budova bez č.p. nebo č.e., parc. č. st. 411/2, na kterém se nachází budova bez 

č.p. nebo č.e., pozemky parc. č. 735/23, parc. č. 735/26, oba vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 

735/7 geometrickým plánem č. 445-409/2017 ze dne 22.06.2017, vyhotoveným Ing. Pavlem 

Dvořáčkem GK, oba k.ú. Dobronice u Bechyně, obec Dobronice u Bechyně, a pozemek parc. č. st. 

81/3, k.ú. Křída u Stádlce, obec Stádlec, vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 702 geometrickým 

plánem č. 98 - 429-246/2015 ze dne 27.11.2015, vyhotoveným Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o., do 

vlastnictví Univerzity Karlovy, 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.  

 

19. Návrh na využití rozvojových území pro UK zakotvených v platném ÚP SÚ hl. m. Prahy, jejich 

zajištění v novém Metropolitním plánu a zhodnocení potřebnosti 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na využití rozvojových území pro UK a ukládá neprodleně 

předložit pro Magistrát Hl. m. Prahy stanovisko UK k novému Metropolitnímu plánu Prahy. 

 

 

20. Sdělení rektora 

- blahopřání k získání 3. místa NTM s účastí UK v XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis 2017 „Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně“  

- info o Odvolání proti rozhodnutí o části žádosti o udělení institucionální akreditace vydaném NAÚ 

- Univerzitě byl zaslán IAB report ze zasedání mezinárodního boardu, půjde jako materiál na KR dne 

4.6., zodp. pror. Konvalinka 

- jednání RVVI Financování velkých výzkumných infrastruktur, bude řešeno na zasedání ČKR dne 7.6. 



 5 

- ke kauze studentky Šárky Kučerové 

- info o zvolení předsedy LERU - president Sorbonny Jean Chambaz a znovuzvolení generálním 

sekretářem LERU - Kurt Deketelaere 

- k pořadí v CWUR World Univertisy Rankings 2018/2019, rating QS (bude vydán 6.6.), zodp. p. Hájek 

- k veřejnému prostoru na Albertově, info předložit na KR dne 4.6., zodp. pror. Hála, pí. kvestorka, pror. 

Kovář 

- účast z jednání k festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2018, zodp. pror. Konvalina, pror. Kovář 

- avízo 10. mezinárodního sympozia „University Ranking and Quality Assurance 2018 dne 21.6. 

v Bruselu, zodp. p. kancléř  

- pozvání na Pietní shromáždění dne 26.6. od 10,00 na Čestném pohřebišti na hřbitově v Ďáblicích, 

zástup za p. rektora pror. Kovář 

- pozvání k 90. výročí založení National Taiwan University dne 14. - 16.11.2018 v Taipei, zástup za p. 

rektora pror. Kovář 

- avízo inaugurace nového děkana Lékařské fakulty Hradec Králové UK prof. Manďáka proběhne dne 

3.9. v odpoledních hodinách 

- avízo uvedení do funkce děkana ETF UK pro 2. funkční období doc. Jiřího Mrázka proběhne během 

RKR dne 4.6. 

- slavnostní vyhlášení 12. ročníku L´Oréal UNESCO pro ženy ve vědě dne 4.6. od 16,00 na Fr. 

velvyslanectví, zástup za p. rektora paní kvestorka 

- pozvání na 105. primátorky ve dnech 8. - 10.6. 2018, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na oslavy k 40. výročí založení University v Passau dne 8.6., zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na oslavu k životnímu jubileu rektora VŠCHT prof. Melzocha dne 11.6., zástup za p. rektora 

pror. Hála 

 

21. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- info z jednání na odboru vědy RUK ve věci akreditací, jmenovacích a habilitačních řízení  

 

prorektor Hála 

- info z jednání na MMR – v návrhu nové vedení účetnictví všech Operačních programů na udržitelnost 

 

prorektor Škrha 

- ve věci studenta Olega Alekseeva 

 

prorektorka Králíčková 

- k velkému zájmu zahraničních studentů z Blízkého východu o studium medicíny na našich LF  

 

kancléř Prášil 

- info o setkání na Úřadu vlády zástupců české vědy, výzkumu a inovací s delegací amerických 

investorů zaměřených na VVI 

 

prorektor Konvalinka 

- proběhlo hodnocení PRIMUSu, podáno 28 projektů, materiál bude předložen na červnové zasedání KR 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 4. června 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


