Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 25. června 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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
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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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. Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Jan P i ť h a, CSc.
Doc. RNDr. Josef J e ž e k, CSc.
Doc. Tomáš G l a n c, Dr.
Doc. Mgr. Markéta K ř í ž o v á, Ph.D.

2. LF
PřF
FF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Martin M a t o u l e k, Ph.D.
RNDr. Radan H u t h, DrSc.
PhDr. Gabriela S e i d l o v á M á l k o v á, Ph.D.
PhDr. Denisa H e j l o v á, Ph.D.
Erik Sherman R o r a b a c k, D. Phil.
JUDr. Marek S t a r ý, Ph.D.

2. LF
PřF
PedF
FSV
FF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem,
vyjma PhDr. Denisa H e j l o v á, Ph.D., jejíž jmenování bude řešeno na KR dne 9.7.2018.
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4. Návrh na jmenování emeritního profesora
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. RNDr. Zdeněk O p a t r n ý, CSc.
PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem.
5. Návrh na jmenování hostujícího profesora
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor
Univ. – Prof. Dr. MA FACS Hauke L a n g
1. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím profesorem.
6. Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení stříbrných medailí:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., 1.LF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání:
20. 9. 2018
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., 1.LF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání:
20. 9. 2018
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., FSV, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání:
20. 9. 2018
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., MFF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání ocenění:
20. 9. 2018
Univ. - Prof. PhDr. Josef Vintr, FF, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání: 13. 9. 2018 na
konferenci
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením stříbrných medailí UK.
7. Návrhy kandidátů na udělení Ceny MŠMT za rok 2018 pro vynikající studenty a absolventy
studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny MŠMT.
8. Návrhy kandidátů na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2018 pro nejlepší studenty a absolventy
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny J.
Hlávky.
9. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. Další informace o aktuálním
stavu bude předložena na KR v prosinci 2018.
10. Rozdělení zdrojů na doktorandská stipendia v cizojazyčných programech
(kvestorka Oliveriusová)
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Závěr: Kolegium rektora schvaluje rozdělení příspěvku na doktorandská stipendia v roce 2018.
11. Naplňování hlavních doporučení mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty
Institutional Evaluation Programme: PROGRESS REPORT
(prorektorka Wildová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a po zapracování připomínek doporučuje
odeslat materiál do 31.8. 2018.
12. Hlavní připomínky vzešlé z jednání Mezinárodní rady UK a jejich vypořádání
(prorektor Konvalinka)
Závěr: KR projednalo daný informační materiál a po úpravě doporučuje odeslat Mezinárodní radě.
Souhlasí se zvýšením spoluúčasti z prostředků UK u zahraničních žadatelů při vyhlašování PRIMUSU
na 75%. Předložit návrh nových členů na doplnění 3 míst do Mezinárodní rady UK na KR dne 9.7.
13. Implementační plán - Zapojení UK do Evropské univerzitní aliance 4EU
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál.
14. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 17. 3. - 18. 6. 2018
Informace o přijetích plánovaných v termínu od 25. 6. 2018
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí.
15. Revize vydaných opatření rektora a vydaných opatření kvestora/kvestorky od roku 2001
(kancléř Prášil)
Závěr: KR ukládá předložit návrhy znění zrušení, novelizace či nových OR či OQ dle stanoveného
harmonogramu, další informace bude předložena na KR dne 3.9.2018
16. Městská hudební síň v Hradci Králové – smlouva o výpůjčce
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít se Statutárním městem Hradec Králové, IČO:
00268210, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, smlouvu o výpůjčce
a spolupráci, jejímž předmětem je vzájemná výpůjčka společných prostor a provozních místností
v budově č.p. 91, jež je součástí pozemku parc. č. st. 235, o výměře 594,6 m², k.ú. Hradec Králové, ve
vlastnictví Univerzity Karlovy, který bude užívat Statutární město Hradec Králové a prostor Městské
hudební síně ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, který bude užívat Univerzita Karlova,
a doporučuje předložit jej vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK.
17. Městská hudební síň v Hradci Králové – zřízení služebností a rekonstrukce WC
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit bezúplatně ve prospěch Statutárního města Hradec
Králové, IČO: 00268210, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové (dále jen
„město“),
a) pozemkovou služebnost cesty spočívající v povinnosti univerzity strpět právo města chodit přes
služebný pozemek, nebo se po služebném pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby po
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služebném pozemku jiní přicházeli k městu jako oprávněnému a odcházeli od něj nebo se lidskou silou
dopravovali, a to včetně průchodu stavbou čp. 91, která je součástí služebného pozemku,
b) pozemkovou služebnost užívání služebného pozemku, jehož součástí je stavba čp. 91, spočívající
v povinnosti univerzity strpět právo města užívat sociální zázemí umístěné v přízemí domu čp. 91,
s podmínkou, že obě služebnosti budou sjednány na dobu určitou, to vše v rozsahu vymezeném
zákresem do schématu 1. NP domu čp. 91, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí smlouvy
a s účinností pro všechny další vlastníky panujícího pozemku, a dále vydává kladné stanovisko
k investici města do majetku univerzity 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.
18.
-

Sdělení rektora
proběhlo jednání k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.
návrhy na členy Vědecké rady GA ČR
avízo TK dne 26.6. k založení dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o.
info o zaslaném poděkování od bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka za nominaci na
Cenu Karla IV.
k návrhu na ocenění havanského historika Eusebio Leala, zodp. pror. Kovář
k žádosti v rámci projektu F, dopis bude doručen na všechny lékařské fakulty, koordinuje vedoucí OPP
Mgr. Baťková
vyhlášení soutěže Česká hlava, termín uzavření podání nominací je 13.7., nominace za UK prof. Bárta,
prof. Jánský, zodp. pror. Konvalinka
k přípravě písemného návodu pro fakulty ve věci obsazování míst mimořádným profesorem, termín
říjen, listopad 2018, zodp. pror. Gerloch
ve věci Biocev – ÚMG, v případě nových skutečností se připraví variantní návrh, který se projedná na
KR dne 9.7., jinak proběhne vypořádání do 29.6., zodp. pí. kvestorka
Memorandum o společném zájmu v oblasti kampusu Albertov s Hl. m. Prahou, 27.6. jednání, zodp.
pror. Kovář
smlouva o právu stavby objektu „Ztracenka“, jednání s Městkou částí Praha 2, připravit do 28.6., zodp.
pí. kvestorka
k výzvě OP VVV - projektové záměry výzvy ERDF, po upřesnění na plánovací komisi odejde dopis
děkanům fakult a ředitelům součástí, zodp. pror. Hála
příprava společných projektů v rámci Aliance 4EU, v tuto chvíli 97 projektů, aktualizace dne 27.6.,
zodp. pror. Rovná
podnět z Uni. La Sapienza – advance studies pro nejlepší studenty průřezově univerzitou, zodp. pror.
Škrha
k možnosti čerpat Norské fondy (webová stránka EEA Grants), vyhlášení v létě 2018, zjistit detaily
o pravidlech výzvy např. možnosti čerpání na opravu objektu Zahrádky, zodp. pí. kvestorka
příprava Česko-slovensko-francouzského večera dne 26.10. od 19,00 hod k uctění památky M. R.
Štefánika
slavnostní spuštění laserového systému L3 dne 2.7. od 13,00 v ELI Beamlines v Dolních Břežanech,
zástup za p. rektora pí. kvestorka
pozvání na bohoslužbu v Betlémské kapli dne 6.7. od 15,00 u příležitosti 603. výročí mučednické smrti
Mistra J. Husa, zástup pror. Royt
pozvání na Slavnostní předání cen SVU Praha dne 10.7. v 15,00 ve Valdštejnském paláci Senátu PČR,
zástup za p. rektora pror. Royt
vernisáž výstavy Československo v proměnách Evropy 20. století od 17,00 ve Valdštejnské zahradě,
zástup za p. rektora pror. Gerloch
Mezinárodní hudební festival Soundtrack Poděbrady dne 30.8.-2.9., zástup za p. rektora pí. kvestorka
výjezdní zasedání KR dne 27.8. na zámku Maleč, KR od 9,00 zde v Karolinu, odjezd na zámek mezi
10,00-11,00 hod, návrat ve večerních hodinách
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19. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- Padova meets Prague, určen termín - konec března 2019
prorektor Konvalinka
- ke věci zvýšení rozpočtu u projektu FTVS v rámci PRIMUSu
- k přístupu do databáze Incites
prorektor Royt
- info o vyhlášení programu NAKI pro rok 2019
- práce na přípravě pamětní desky J. Palacha, slavnostní odhalení v lednu 2019

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 9. července 2018 v 11,30 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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