
 1 

 

Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 1. října 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 

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

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

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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  

 

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. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medaile:  

prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., PF, návrh udělení stříbrné medaile, předání: VR UK 18.10.2018 

prof. PhDr. Anna Housková, CSc., FF, návrh udělení stříbrné medaile, předání: VR UK18.10.2018 

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. MFF, návrh udělení stříbrné medaile, předání: VR UK 22.11.2018 

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., LF HK, návrh udělení stříbrné medaile, předání: VR UK 22.11.2018 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., 1.LF, návrh udělení stříbrné medaile, předání: VR UK 22.11.2018 

prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., 1.LF, návrh udělení zlaté medaile, předání: VR UK 

13.12.2018 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

4. Činnost Klubu Alumni UK a návrh nové komunikační strategie 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje činnost Klubu Alumni UK a předložený návrh nové komunikační 

strategie. Ukládá připravit pozvání na setkání VIP absolventů k rozeslání na začátku listopadu. 
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5. Informace o stavu realizace projektů Podpora rozvoje studijního prostředí na UK - VRR/MRR 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů Podpora 

rozvoje studijního prostředí na UK – VRR/MRR, další aktualizaci předložit na KR dne 16.10.2018. 

 

6. Návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017,  kterým se svěřuje výkon správy majetku 

Fakultě sociálních věd 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje 

výkon správy majetku Fakultě sociálních věd, a doporučuje tento dodatek č. 2 předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.  

 

7. Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, z.s. 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh, aby se Univerzita Karlova jako jeden ze zakládajících členů 

podílela na ustavení Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu, 

zapsaném spolku, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 

radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, k ustavení jiné právnické osoby. 

 

8. Kupní smlouva o převodu vlastnictví seismické stanice RINGEN 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím a obchodní společností Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem Mírové náměstí 15/4, 412 01 

Litoměřice, IČO: 06882484, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě dočasné stavby seismické 

stanice SKAC – Skalice umístěné na pozemku číslo parcelní 345/1, v katastrálním území Skalice u 

Žitenic, obec Žitenice, za kupní cenu ve výši 366 175,- Kč vč. DPH 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. 

 

9. Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 1265/13, k.ú. Brandýs nad 

Labem, ve prospěch Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost stezky a cesty k tíži části pozemku parc. č. 

1265/13, k.ú. Brandýs nad Labem, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch Města Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, a to bezplatně na dobu neurčitou 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. 
 

10. Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 1256/4 a parc. č. 1992, k.ú. 

Brandýs nad Labem, ve prospěch Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 

1256/4 a parc. č. 1992, k.ú. Brandýs nad Labem, ve vlastnictví Města Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, ve prospěch Univerzity Karlovy, a to bezplatně na dobu neurčitou a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu 
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podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření 

smlouvy. 

 

11. Sdělení rektora 

- schválena dokumentace programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ 

- výzva k podání žádosti o poskytnutí dotaze na podporu digitalizace VVŠ, zodp. p. kancléř, Ing. Papírník 

- k umístění UK v THE World University Rankings a QS 2019 Graduate Employability 

- info o úspěšném průběhu kuchařské soutěže KaM s účastí tuzemských i zahraničních VŠ 

- info z úspěšné akce Dětský den v Karolinu dne 28.9. 

- kolej Vltava, jednání s VŠE, zodp. pí. kvestorka 

- vyhlášení 6. ročníku EUHL 

- info o vyhlášení 21.ročníku Ceny Wernera von Siemens, získat návrhy z fakult, zodp. odbor vědy 

- pozvaní na slavnostní udělení dr.h.c. v oboru právo Michaelu Paulu Sengovi dne 17. října 2018 v 10,00 

hodin v aule PF MU v Brně, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na koncert 2.LF UK dne 8.10. od 18,30 ve Velké aule Karolina, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na výroční zasedání VR FSV UK dne 14.11. od 13,00 v Malé aule, zástup za p. rektora pror. 

Wildová 

- info o udělení medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc. z LF v Plzni, předání dne 

16.11. na zámku Lužany, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání od CČSH na Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů, k. 100 výročí ukončení 1. sv. 

války dne 10. 11. v 17,00 v kostele sv. Mikuláše, zástup za p. rektora pror. Royt, prof. Lášek 

- zahájení ak. roku DSP Biomedicíny dne 11.10. v 15,00 ve Vlasteneckém sále Karolina, zástup za p. 

rektora pror. Royt 

- pozvání na diskuzní kulatý stůl „Brexit implications on International scientific cooperation“ dne 16.10. 

v 9,30 na Britské ambasádě, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- účast na projektu The European route of knowledge. The Francesco’s ways, Závěr: KR nedoporučuje 

zapojení do projektu 

- pozvání na imatrikulaci 1. ročníků LF v Plzni dne 12.10. od 9,00, zástup za p. rektora pror. Králíčková 

- den Technologické agentury ČR 2018 dne 8. 11. 2018, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- zpráva ze schůzky rektorů Aliance 4EU ve Varšavě 19.-20. 9. a jednání na Evropské komisi 24.6. 

- schůzka LERU C7 ve Varšavě, možnost využití prezentace k Open Science and Assessment 

- avízo konference Coimbra Group v San Servolo k otázkám vědy, téma Open science a Impact - prosinec 

- info z  conference call Steering Group Europaeum 

- avízo návštěvy Uni. Sorbonna v Paříži dne 3.10. a setkání Executive Board Coimbra Group k otázce 

nového ředitele kanceláře v Paříži 4.10. 

- pozvání na září 2019 v Brémách, zástup doc. Lopatková 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 31.10. ve 13,00 hod. 

- info ze třech zahraničních cest: k oslavě 120 let vzniku Uni. v Bělehradě, 800 let založení Uni. 

Salamanca a rektorské konference Uniqua v Bruselu 

- info z účasti na mezinárodní konferenci Erasmus + pro studující sportovce 

 

prorektorka Králíčková 

- info z účasti na teaching fellowship Health 

- UK získala mandát konsorcia zaregistrovat ochrannou známku Study in Prague 

 

prorektor Konvalinka 

- info o jednáních k doplnění členů Mezinárodní rady UK 
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- avízo setkání s úspěšnými řešiteli Primusů dne 17.1.2019 

- k zvýšení počtu financovaných projektů programu CELSA 

 

prorektor Hála 

- info ze zasedání Monitorovacího výboru OP VVV 

 

člen kolegia MUDr. Fontana 

- dnes začala možnost podávat žádosti na internacionalizaci, zároveň dnes probíhá školení referentů 

z fakult a studentů k internacionalizaci 

 

prorektor Royt 

- účast na přednášce Prof. Dr. Étienna Francoise při příležitosti otevření společného pracoviště Collegium 

Carolinum a Německého historického ústavu dne 1.10. v 15-18,00 vila Lanna 

- info k výročí J. Palacha bude předloženo na KR dne 8.10.2018 

 

prorektor Kovář 

- avízo vydání nového čísla časopisu FORUM, před výročím vzniku republiky vyjdou ještě dva speciály 

- info z jednání na českém velvyslanectví v Londýně 

 

člen kolegia prof. Lášek 

- info z účasti na otevření nového ak. roku na Uni. v Prešově 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. října 2018 v 12,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


