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Zápis z 32. zasedání kolegia rektora dne 3. září 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

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

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Zlepšení postavení Univerzity Karlovy v mezinárodních žebříčcích – podklad pro diskusi 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí a doporučuje připravit další podrobnější a aktualizovaný výstup 

v lednu 2019. 

 

4. Přehled materiálů pravidelně projednávaných kolegiem rektora 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje seznámit s materiálem vedoucí odboru RUK. 

 

5. Revize vydaných opatření rektora a opatření kvestorky a překlad vnitřních předpisů a OR  

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora ukládá předložit návrhy znění zrušení, novelizace či nových opatření rektora 

a opatření kvestorky dle stanoveného harmonogramu a doporučuje předložit další informaci na konci 

října 2018. 
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6. Informace o čerpání a predikci splnění milníků v celouniverzitních projektech OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o čerpání a predikci splnění milníků  

v celouniverzitních projektech OP VVV, doporučuje předložit na RKR. Ukládá požádat fakulty 

o informaci, jak si stojí v rámci harmonogramu u fakultních projektů se stavem ke konci září 2018. 

 

7. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu UK a o rekapitulaci hospodaření 

jejích součástí k 30.6.2018. 

 

8. Sdělení rektora 

- pan rektor poblahopřál tiskovému mluvčímu Mgr. Václavu Hájkovi k jeho 20ti letému působení na UK 

- info o dokončení odvolacích řízení s fakultami v minulém týdnu, zodp. pror. Králíčková 

- v souvislosti s návštěvou indického prezidenta dne 8.9. KR rozhodlo o udělení zlaté pamětní medaile 

UK tomuto státníkovi 

- k stavu propagačních materiálů v IPSC, zodp. Mgr. Součková, Mgr. Hájek 

- info z jednání s ministrem dopravy Ing.Ťokem 

- přípravě akcí na UK v souvislosti s výročím Republiky 28. října, zodp. pror. Kovář  

- k 15% spoluúčasti fakult k programu 133 22E –rozvoj a obnova materiálně technické základny UK pro 

období 2018-2024  

- spolupráce Uni. of Rome Tor Vergata, zodp. pror. Konvalinka 

- avízo zasedání Rady vlády dne 7.9. 

- avízo slavnostního koncertu FOK v Obecním domě v neděli 28.10. od 17,00 hod. 

- konference „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“ dne 1.11. v NTK, do 

konce týdne nahlásit p. rektorovi, která témata přednášek lze zaštítit 

- k přípravě slavnostního večera k 100 letům ČSR formou minikonference dne 16.10. 18,00-21,00 

Vlastenecký sál Karolina, zodp. pror. Kovář 

- avízo přednášky na počest profesora Leidenské univerzity R. Cleveringa dne 26.11. od 15,00 v Karolinu 

- příprava konference k výročí F.L. Riegra dne 11.12. 2018 v Karolinu, zodp. pror. Kovář 

- pozvání od evropského vzdělávacího ústavu Karla IV. Institutio Didactica Carolina na křest knihy 

24.10. od 17,00 v Senátu ČR, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na slavnostní otevření pražských kanceláří Německého historického ústavu Varšava a Collegia 

Carolina Mnichov dne 1.10. v 15,00 ve Vile Lanna, zástup za p. rektora pror. Royt 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info o jednáních v rámci 4EU Aliance: avízo schůzky rektorů ve Varšavě ve dnech 21. - 22.9., zástup za 

p. rektora pror. Rovná, setkání „Flagship health“ dne 26.9., vede pror. Králíčková, schůzka v Bruselu 

dne 24.9. za účasti pror. Rovné 

 

prorektor Royt 

- info o úspěšném ukončení LŠSS FF UK 

 

prorektor Kovář 

- info o přípravě dokumentu v ČT 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 17. září 2018 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 


