Zápis z 4. zasedání kolegia rektora dne 22. 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
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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
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.

Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Dr. rer. nat. Werner F. Blum, Dr. med.

2. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
4.

Vědeckopedagogické tituly – emeritní profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. PhDr. Martin H i l s k ý, CSc.

FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním
profesorem.
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5.

Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2019-2020
(prorektor Hála)
Závěr: KR bere na vědomí navrhovanou podobu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy
2019 – 2020, doporučuje předložit na SR UK a následně souhlasí s jeho předložením na MŠMT ve
stanoveném termínu.

6.

Návrh Opatření rektora: Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere po zapracování připomínek materiál na vědomí a souhlasí s vydáním
uvedeného opatření rektora s účinností od 1.11.2018.

7.

Archivace digitálních dokumentů Univerzity Karlovy – informace o stavu projektu
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí.
Kolegium ukládá Archivu UK, v součinnosti s ÚVT UK a OVZ RUK realizovat veřejnou zakázku na
výběr dodavatele Archivního informačního systému v souladu s uvedenými návrhy.
Kolegium rektora ukládá Archivu UK zajistit archivaci digitálních dokumentů UK v souladu se závěry
a termíny uvedenými v materiálu.

8.
-

9.

Sdělení rektora
info z akce týkající se Brexitu na Britské ambasádě
k implementaci 4EU, dne 24.10. se očekává vyhlášení výzvy v Bruselu
proběhlo jednáni SILF, budou další jednání, zodp. pror. Škrha
k Magna Charta Bologna v příštím roce, příprava dopisu, zodp. pror. Škrha
zahájen seminář k pedagogickým dovednostem
k Dlouhodobému finančnímu opatření k navýšení kapacit LF, zodp. p. kancléř
k řešení doktorského studia – kde ještě běží hodnocení PhD. studentů, tak chystaný vnitřní audit
proběhne později tj. v prosinci 2018 a lednu 2019
avízo podpisu Společného prohlášení ČKR a SKR k oslavám ČSR výzvou politiky k podpoře VŠ dne
25.10. v 8,30 hod. v Malé aule Karolina
pozvání na Den Technologické agentury ČR 2018 dne 8.11., zástup za p. rektora pror. Hála
pozvání na slavnostní zasedání VR a udělení dr.h.c Karolovi Hricovinimu na Západočeské uni. v Plzni
dne 14.11. ve 14,00, zástup za p. rektora pror. Gerloch
pozvání na slavnostní udílení dr.h.c prof. Viktoru Lechtovi a RNDr. Františku Mikloškovi na Trnavské
univerzitě dne 13.11. ve 13,00 hod., zástup za p. rektora prof. Lášek
akce dne 28.10.: položení věnců rektorů VŠ u sochy TGM na Hradčanském nám. v 12,30 hod.,
slavnostní Koncert pro republiku v Obecním domě od 17,00 hod.
Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil
- UK obdrží návrh smluv se spol. Google, které budou upravovat zabezpečení osobních dat v souladu
s požadavky směrnice GDPR
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 31.10.
- v souvislosti s imatrikulací na LF HK v minulém týdnu řešena otázka vízové politiky pro zapsané
studenty UK, opět se UK pokusí jednat v této otázce s Min. vnitra a Min. zahran. věcí
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prorektorka Rovná
- jednání s bývalým ředitelem spol. CEFRES, prosba o účast studentů a poskytnutí prostor Karolina dne
26.6.2019 pro přímý přenos ve večerních hodinách z Evropských voleb pro francouzskou televizní
stanici ARTE. Závěr: KR s akcí souhlasí.
- info z účasti na Coimbra group na univerzitě v Grazu minulý týden
- info z jednání s Hospodářskou komorou o možné spolupráci v rámci 4EU
- jednání paní pror. Rovná, pror. Wildové a pror. Králíčkové na Uni. v Heidelbergu dne 8.11. v přípravě
4EU
člen KR prof. Volf
- k výzvě OP VVV týkající se grantových soutěží
kvestorka Oliveriusová
- info v procesu získání pozemku u objektu Miluška
- info o objektu Ztracenka, bude předloženo jako materiál na KR a následně půjde na AS UK
prorektor Kovář
- vydána anglická verze Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2017

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. října 2018 v 9,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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