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Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 16. 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 

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  

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, 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 

 

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. Aktuální počty zapsaných studentů v přijímacím řízení k 10. 10. 2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, v průběhu listopadu doporučuje předložit finální zprávu 

o počtu zapsaných studentů na UK. 

 

4. Návrh pilotního šetření kvality vzdělávací činnosti studenty 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR doporučuje spuštění pilotního projektu po zapracování připomínek vzešlých z diskuze. 

 

5. Plán rozvoje agendy doktorského studia Cotutelle na UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR se seznámilo s problematikou agendy doktorského studia Cotutelle na UK. KR schvaluje 

novou Dohodu o dvojím vedení disertační práce. Dále doporučuje dopracovat metodiku a případně 

návrh aktualizace OR a znovu předložit jako materiál na KR. 
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6. Účast Univerzity Karlovy v žebříčku Times Higher Education Europe Teaching Rankings 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s účastí Univerzity Karlovy v žebříčku Times Higher Education 

Europe Teaching Rankings a dává pokyn k oslovení vybraných studentů. 

 

7. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o šetřeních mezi absolventy Univerzity Karlovy 

a souhlasí s navrženým rozdělením oslovovaných absolventů mezi mezinárodní, národní a univerzitní 

šetření. 
 

8. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 19. 6. – 10. 10. 2018 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 16. 10. 2018 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 

 

9. Podrobný přehled akcí podzimních oslav (16. – 28. října 2018,vč.) Projektu UNIVERZITA 

A REPUBLIKA 1918–2018 - aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 

 

10. Bezúplatný převod pozemků pro rekonstrukci menzy 17. listopadu – I. etapa 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou 

Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem, jejímž 

předmětem je převod pozemků parc. č. 493/20,  parc. č. 493/57, parc. č. 493/58 parc. č. 493/59 a parc. 

č. 493/60, kú. Libeň, obec Praha a doporučuje návrh předložit k vyjádření předsednictvu Akademického 

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.  

KR bere na vědomí informaci o majetkových záležitostech a navržený další postup převodu pozemků 

v okolí menzy 17. listopadu. 

 

11. Záměr uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v Praze 1, Celetná 13 (restaurace 

U Bakaláře) 

(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, smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž 

předmětem bude nájem prostorů restaurace U Bakaláře v Praze 1, Celetná 13, a vyjadřuje k němu kladné 

stanovisko. Doporučuje smlouvu v navržené podobě uzavřít. 

 

12. Kupní smlouva o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty UK 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 

genomového sekvenátoru mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a 

společností GeneTiCA, s.r.o., se sídlem Tymiánová 619/14, 103 00 Praha, IČO 25609378, jako 
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prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 18 370 000,- Kč plus DPH ve výši 21 %, 

a doporučuje předložit ji  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. 

 

13. Sdělení rektora 

 

- info o úmrtí jednoho z nejvýznamnějších představitelů české i československé mikrobiologie 

a imunologie profesora Ctirada Johna 

- k chystané spolupráci MFF UK s Ministerstvem dopravy v oblasti modulace dopravních toků 

- k dopisu děkanky týkající se spolupráce UK FTVS se sportovními svazy  

- ve věci BIOCEV z.s.p.o., připravit právní analýzy týkající se budoucího vývoje společnosti, zodp. pí. 

kvestorka, Dr. Wagner 

- k výši pracovních úvazků, v kompetenci fakult, doporučení na RKR  

- k legislativně správnímu postupu týkající se oborových rad 

- k přípravě OR Herzl Center of Israel Studies 

- vedoucí odborů RUK do 15.11. předloží dosavadní a aktuální propagační materiály (za poslední 2 roky) 

a zdůvodnění, proč případně došlo k vytvoření nové propagační tiskoviny či její obměny, grafické či 

obsahové  

- avízo spuštění interního auditu na 10 vybraných fakultách UK týkající se hodnocení doktorských studií 

- prověření otázky ztracených insignií UK, zodp. pror. Royt 

- vyjádření k dopisu z Indie od společnosti Caxton Publication  

- výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na digitalizaci veřejného vysokého školství, žádosti na 

MŠMT do 5.11., zodp. p. kancléř, ředitel Papírník 

- výzva k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ do 31.10., zodp. pror. 

Wildová 

- bude odeslán dopis p. rektora na děkany LF týkající se finančního opatření k navýšení kapacit 

lékařských fakult 

- ke kritériím a rozdělování prostřednictví fondu post-doc, p. rektor objasní na Plénu AS UK 19.10. 

- představeno logo asociace 4EU 

- nabídka z University of Brawijaya, Indonésie, zodp. pror. Škrha 

- Eastern Mediterranean University, odpověď připraví pror. Škrha 

- jednání o nových stipendistech V. Havla, zodp.pror. Škrha 

- ve věci fázování projektu Mephared II. 

- pozvání na slavnostní předání medaile Antonína rytíře Randy, nejvyšší vyznamenání JČP dne 9.11. 

v 10,00 ve Vlasteneckém sále, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na vyhlášení Kanoisty roku 2018 dne 23.10. v 18,00 v budově Pivovaru Staropramen, zástup za 

p. rektora paní kvestorka Oliveriusová 

- pozvání na předání čestné medaile prof. Gérardovi Rolandovi, Ph.D. dne 16.11. v 10,00 v AV ČR, 

zástup za p. rektora pror. Royt 

- termíny prosincových a vánočních akcí: 

- setkání p. rektora s novináři dne 11.12. od 10,00 hod., Malá aula Karolina 

- vernisáž insignií UK a listin dne 17.12. od 17,00 hod. v Karolinu 

- předvánoční večeře členů KR dne 17.12. od 19,00 hod. 

- setkání emeritních členů emeritních KR se současným vedením KR dne 19.12. od 17,00 hod.  

v Karolinu 

- vánoční koncert na UK dne 19.12. od 19,00 ve Velké aule Karolina 

- vánoční setkání zaměstnanců RUK  s vedením UK dne 20.12. ve 14,00 hod. v Karolinu 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k možnosti vstupu do panevropské federace pro kulturní dědictví Europa Nostra, Závěr: KR doporučuje 
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vstup do Europa Nostra 

- příprava dopisu řediteli DPP a primátorovi hl.m.Prahy ve věci jízdních řádů  a  nedostatečného 

dopravního pokrytí na koleje  UK ve víkendových časech 

- v návaznosti na sdělení pana pror. Konvalinky z KR 1.10.2018 k projektu CELSA, konkrétně se týká 

projektu CELSA/18/045 Zeger Debyser (KU Leuven), Václav Veverka (CUNI, Dept. Of Cell Biology, 

Laboratory of Structural Biology) a KU Leuven, který nebyl administrativní chybou hodnocen. Pan 

kancléř předložil členům KR k vyjádření možnost výjimečně tento projekt rovněž financovat (30 tis 

EUR ročně), a to z prostředků k tomu na odboru pro vědu a výzkum v příslušné kapitole vyčleněných. 

Závěr: KR s návrhem souhlasí a doporučuje alokované prostředky využít pro tento projekt CELSA. 

 

prorektorka Wildová 

- k přípravě Kvality hodnocení vzdělávacích činností na UK 

- příprava druhé vlny akreditací 

- o předložení či nepředložení úpravy vnitřních předpisů se rozhodne příští týden 

- k chystaným výjezdům zaměstnanců OKVA na evropské univerzity, především na univerzity v Alianci 

4EU, Závěr: KR s výjezdy zaměstnanců souhlasí 

- ve spolupráci s odborem vědy začíná příprava „Hodnocení vědy ve studijních programech“ 

 

prorektor Škrha 

- info ze zasedání Kolegia děkana na 1.LF UK 

- info ze zasedání KORu dne 12.10. v Hr. Králové 

 

člen kolegia MUDr. Fontana 

- k projektu Integrity s Uni. Utrecht a Uni. Lublaň a dalšími partnery Erasmus + stategic partnership 

- info o uskutečněném setkání koordinátorů e-learningu a ze školení k systému Turnitin 

 

prorektor Royt 

- info ze zahájení ak. roku DSP Biomedicíny společně s předsedkyní AV ČR prof. Zažímalovou 

- info z úspěšné Zlaté promoce 3. LF UK 

- k dopisu starosty Kostnice o změně ve složení kolegia pro udílení Kostnické ceny 

 

prorektor Kovář 

- v přípravě PF 2019, včetně jejich elektronické podoby  

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. října 2018 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


