Zápis z 6. zasedání kolegia rektora dne 5. listopadu 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
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen 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. 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:
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.

Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)
(prorektorka Králíčková)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky
spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, doporučuje předložit na RKR dne
12.11. 2018 a následně k projednání na AS UK.
4.

Dílčí novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK
(prorektorka Králíčková)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Řádu přijímacího řízení pro uchazeče
UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, doporučuje předložit členům RKR dne 12.11. 2018,
dále doporučuje vydat OR se stanovým postupem převodu studentů mezi programy.
5.

Koncepce tvorby učitelských studijních programů na UK
(prorektorka Wildová)

Závěr: KR souhlasí s předloženou koncepcí a doporučuje předložit na RKR dne 12.11.2018.
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6.

Návrhy „Opatření rektora Komercializace práv duševního vlastnictví na UK“ a „Opatření rektora
Realizace práv duševního vlastnictví na UK“
(kancléř Prášil)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a po zapracování připomínek doporučuje OR
vydat.
7.

Strategie IT, aktualizace 10/2018
(rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál.
8.

Informace o stavu realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na UK
(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů z Evropských
strukturálních a investičních fondů na UK. Doporučuje předložit na RKR dne 12.11.2018.
9.

Informace k výzvě OP VVV č. 02_18_054 „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“ a k přípravě
žádosti o podporu do této výzvy
(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o připravované výzvě OP VVV s názvem „Rozvoj
kapacit pro výzkum a vývoj II“ a souhlasí s navrženým zaměřením projektu a postupem zpracování
žádosti o podporu. Doporučuje předložit na RKR dne 12.11.2018.
10. Nemovitosti Univerzity Karlovy –problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace
o postupu řešení
(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané
problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci
s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při
možném odstraňování právních vad. Další aktualizace bude předložena v dubnu 2019.
11. Umístění optického kabelu v objektu Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 747/2, Praha 8
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO:
64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, služebnost inženýrské sítě spočívající
v právu zřídit, provozovat a udržovat komunikační vedení - optický kabel k tíži pozemku parc. č. 404/4,
jehož součástí je budova č. p. 747/2, v k. ú. Libeň, obec Praha, 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) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
12. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální
fakulty
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou., IČO: 74400851, se
sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
20.10.2017, kterým se upravují povinnosti nájemce spočívající v zajištění stravovacích míst pro
zaměstnance fakulty a studenty včetně stanovení maximální výše ceny za jeden oběd na 100,- Kč pro
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zaměstnance a 80,- Kč pro studenty, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK
v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze.
13. Sdělení rektora
- info o neplatnosti obhajoby dvou diplomových prací absolventa HTF UK na základě potvrzení
plagiátorství – odebrání obou titulů Mgr. studentovi
- info z návštěvy p. rektora na Uni. v Padově, domluven termín setkání v Praze dne 16. - 17.5. 2019,
velký zájem o spolupráci (summer school, double degree)
- setkání s p. Vondráškem – zástupce Evropské infrastruktury pro bioinformatiku - ELIXIR, nabízí pomoc
nad tvorbou „fair data“ pro EU projekty
- spolupráce s Uni. Leipzig v rámci programu EU Horizon 2020, zodp. pror. Konvalinka, pror. Rovná
- k stanovisku MŠMT k projektu MEPHARED II.
- k projektu ARIB – podpora formou Letter of Support, zodp pror. Konvalinka, bude projednáno na
příštím KR
- ve věci BIOCEV z.s.p.o., zodp. pror. Konvalinka, pí. kvestorka
- k umístění UK v mezinárodních žebříčcích, 3. místo v regionálním žebříčku nejlepších VŠ ve východní
a Střední Evropě
- avízo konference RVVI Implementace Metodiky 17+ dne 20.11.2018, zástup za p. rektora pror.
Konvalinka
- udělení medaile rektorovi UK v Bratislavě Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičietovi, PhD. na VR UK dne
13.12.
- k prohlášení o součinnosti – navýšení kapacit lékařských fakult, zaslat do 16.11. na MŠMT
- avízo konference Perspectives of Czech Science 2018 dne 6.12.
- avízo přednášky Cleviringa Lecture prof. Pieta Heing Donnera dne 26.11. od 15,00 hod. ve
Vlasteneckém sále, z tohoto důvodu KR začíná ve 12,00 hod.
- slavnostní vyhlášení cen 12. ročníku soutěže Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci dne 22.11. od
19,00, zástup za p. rektora pror. Gerloch
- pozvání na Slavnostní shromáždění při příležitosti 100. výročí vzniku ČCE dne 16.11. od 15,30 ve
Smetanově síni Obecního domu, zástup za p. rektora prof. Lášek
14. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- avízo setkání v rámci Aliance 4EU dne 9. 11. 2018 v Heidelbergu, účast pror. Rovná, pror. Wildová
a pror. Králíčková
- avízo jednání s nastupujícím velvyslancem Belgie v Praze dne 5.11.
prorektorka Králíčková
- info o nízkém počtu přezkumů, které se vyřizují na RUK
člen KR doc. Nigrin
- přednesl návrh na udělení ocenění členům AS UK za výbornou reprezentaci UK a práci v Akademickém
senátu v souvislosti s jejich životními jubilei, Závěr: KR schválilo udělení zlaté medaile JUDr. Ing.
Josefu Stašovi, CSc. a stříbrné medaile prof. MUDr. Zuzaně Moťovské, Ph.D.
- žádost AS UK o vypracování přehledu, s jakým přístrojovým vybavením disponuje UK v rámci fakult,
Závěr: tabulka bude připravena do konce ledna 2019, zodp. pror. Hála, p. kancléř
prorektor Gerloch
- info z účasti na slavnosti na UK v Bratislavě, avízo volby nového rektora dne 14.11.2018
prorektor Konvalinka
- probíhají četná setkání skupin Progres, vhodná účast vždy zástupce z vedení UK na těchto jednáních,
prosba na prorektory zapsat se do tabulky s termíny k ještě neobsazeným návštěvám
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prorektor Škrha
- finalizace zahraniční cesty do Ománu
- přednáška organizovaná velvyslanectvím Indonésie dne 8.11. od 14,00 ve Velké zasedací síni, přivítání
hostů pror. Wildová
prorektorka Wildová
- info ze setkání univerzitních proděkanů pro akreditaci dne 2.11. v Českých Budějovicích, další schůzka
pracovní skupiny se uskuteční na UK dne 6.12.
- proběhlo setkání k nové výzvě OP VVV týkají se pregraduálního vzdělávání, Mgr. Baťková výborně
prezentovala, další setkání na konci listopadu
- UK získala 3. místo v Hokejové bitvě
kancléř Prášil
- k programu RKR 12.11.
- k problematice srovnání podmínek studentů DSP v cizojazyčných a českých programech
člen KR Mgr. Zima
- seznámil členy KR s přesným časovým rozpisem u všech akcí Dne boje za svobodu a demokracii
17.11., které budou probíhat u Hlávkovy koleje, v Žitné ulici, na Albertově, Národní třídě atd., oslavy
zakončí tradičně koncert v 19,00 hod. ve Velké aule Karolina

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

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 12. listopadu 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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