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Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 12. 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. 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. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  

Doc. MUDr. Petr T o u š e k, Ph.D.     3.LF 
Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk T o n a r, Ph.D.    LF PL 
Doc. RNDr. Ing. Petr T ů m a, Ph.D.     PřF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování 

profesorem. 

 

4. Návrh na jmenování emeritního profesora  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor 

Prof. RNDr. Luděk J a h o d á ř, CSc.     FaF 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním 

profesorem. 

 

5. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy na 

akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení, u oboru Farmakognosie žádá FaF UK 

o předložení perspektiv na jmenovací řízení v následujícím roce. 

 

6. Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a doporučuje připravit 

materiál na RKR dne 17.12. 

 

7. Zásady soutěže Primus, vyhlášení 4. kola pro rok 2019 a průběžné zprávy Primus – 

návrh Opatření rektora 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo a schválilo: 

- Zásady soutěže Primus – návrh změny OR č. 17/2017 ve znění OR č. 5/2018 

- Opatření rektora k průběžným zprávám soutěže Primus – náhrada za OR č. 76/2017 

- Vyhlášení 4. kola soutěže Primus pro rok 2019 – náhrada za OR č. 4/2018 

 

8. 4EU Joint Strategy for Cooperation 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje strategii 4EU a vyčká dalšího dopracování ze strany 

aliančních partnerů. Předpokládá, že další projednání materiálu proběhne na KR, AS UK 

a VR UK v průběhu ledna 2019. 

 

9. Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2018 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Cenu Wernera von 

Siemense 2018 nominuje tyto kandidáty: 

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. – LFP UK 

RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. – PřF UK 

 

10. Cena Karla IV. -  Joachim Gauck (21.1.2019) 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. Ukládá panu pror. Roytovi 

připravit zvací dopis pro nastupujícího primátora Hl. m. Prahy a pro pana premiéra ČR. 

Pozvánky budou odeslány v prvním lednovém týdnu. 

 

11. Návrh OR – Statut Rady sportu Univerzity Karlovy 

(rektor Zima) 

 
Závěr: KR projednalo daný materiál, po zapracování připomínek souhlasí s vydáním OR. 
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12. Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje materiál a doporučuje předložit k projednání AS UK. 

 

13. Ukončení pasportizace objektů Univerzity Karlovy k 11/2018 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace o ukončení pasportizace 

objektů Univerzity Karlovy k datu 11/2018 a souhlasí s průběžným aktualizováním pasportů 

budov UK v elektronické podobě. 

 

14. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v listopadu 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh rozpisu dodatečného příspěvku poskytnutého UK 

v listopadu 2018 a doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu Univerzity 

Karlovy. 

 

15. Rekonstrukce a přístavba Areálu Jinonice 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem 

„Rekonstrukce a přístavba Areálu Jinonice“, a doporučuje uvedený záměr předložit 

k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy, a poté Správní radě Univerzity 

Karlovy. 

 

16. Návrh cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za 

pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Návrh cen za ubytovací služby a stravování ve 

výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař 

a doporučuje jej vydat ve formě opatření kvestorky. 

 

 

17. Sdělení rektora 

 

- souhlasné stanovisko k spolupráci UK se spolkem „Putování za Santinim“, příprava podpisu 

Memoranda, zodp. pror. Royt 

- info o zvolení emeritního děkana FaF UK primátorem města Hradec Králové prof. PharmDr. 

Alexandra Hrabálka, CSc.  

- info o vzniku Prague inkubátoru Superhub ve spolupráci UK a ČVUT 

- avízo jednání pracovní skupiny z MFF UK na Ministerstvu dopravy dne 20.11.  

- info o přijetí deklarace Asociace děkanů lékařských fakult ČR  

- k aktualizaci Etického kodexe UK, OR předložit na prosincová zasedání VR UK a AS UK, 

zodp. Dr. Fontana, p. kancléř 

- příprava odpovědi ve věci dotazu od p. Michalka, zodp. pror. Gerloch 

- k možnosti rozšířit 4EU na 4EU+ o 1,2 partnery, přistoupí do Aliance Milánská univerzita, 

v jednání Univerzita Kodaň, zodp. pror. Rovná 

- Erasmus + protokol s Tureckou univerzitou, zodp. pror. Škrha 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1451700271706331/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1451700271706331/?lang=cs
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- nabídka z Uni. v Ženevě zapojit se do Glion Colloquium, konaného dne 12.6. -15.6. 2019 ve 

Švýcarsku, zodp. pror. Rovná 

- příprava OR kariérní řád pro ak. pracovníky 

- odpověď týdeníku Respekt v kauze odebrání magisterských titulů, zodp. pror. Králíčková, 

Mgr. Hájek 

- jednání s velvyslance Peterem Weissem o organizaci přednášky zde v Karolinu v příštím 

týdnu, zodp. pror. Rovná 

- pozvání na křesťansko-židovskou modlitbu v rámci Červené středy dne 28.11.2018 od 17,30 

v Karolinu, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na charitativní akci Konta bariéry dne 21.11. od 17,00 v Křížové chodbě, zástup za 

p. rektora pror. Royt 

- příprava oslavy znovuotevření Karolina před 50ti lety vystavením busty rektora UK prof. 

Oldřicha Starého dne 26.11. v 10,00 h. zodp. pror. Royt, pror. Kovář, Mgr. Hájek 

 

18. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z jednání s nastupujícím velvyslancem Belgie, předběžně domluveno uspořádat setkání 

členů Alumni v Bruselu na konci roku 2019 

 

prorektorka Králíčková 

- info z konference CZ EDUCOM pořádanou DZS v minulém týdnu 

- avízo setkání studijních prorektorů Aliance 4EU dne 23.11. v Karolinu 

 

členka KR doc. Lopatková 

- proběhla všechna setkání koordinačních rad, bude předloženo jako materiál na příštím KR 

 

prorektor Gerloch 

- k organizaci VR UK dne 22.11. 

- k vytvoření opisu ztraceného diplomu doc. RNDr. Ivana Bičíka, CSc., zažádat o zápis z VR 

PřF v roce 2005 

- k zastavení habilitačního řízení na ETF 

 

prorektor Konvalinka 

- k nominaci nových členů do VR GA ČR za UK 

- avízo jednání ve věci BIOCEV z.s.po. dne 16.11. 

 

prorektor Škrha 

- finalizace programu zahraniční cesty do Ománu 

- proběhlo rozdělení fondu mobility, bude předloženo jako materiál na příštím KR 

 

prorektor Royt 

- avízo zahájení výstavy s novými zakládacími listinami dne 17.12., originály budou pro VIP 

hosty představeny dne 19.12.  

- avízo příprav 17.11. 2019, budeme si připomínat 80 let od smrti studenta Jana Opletala a 30 

let od Sametové revoluce 

- byly představeny návrhy pro udělení Ceny Jaroslava Jirsy za tituly vydané v roce 2017, 

Závěr: KR z vybraných publikací rozhodlo o udělení Ceny: 

- obor lékařsko-farmaceutický: „Kardiologie“ Táborský Miloš, Kautzner Josef, Linhart Aleš 

a kol. 1.LF UK 

- obor přírodovědný a matematicko-fyzikální: „Průvodce labyrintem algoritmů“ Mareš 

Martin, Valla Tomáš, MFF UK  



 5 

- V oboru společenskovědním KR rozhodlo cenu v tomto roce neudělit z důvodu pouze 

jednoho zaslaného návrhu ze všech humanitních fakult. 

 

kancléř Prášil 

- KR souhlasí s přihlášením UK do soutěže IT projekt roku s projektem Elektronické spisové 

služby 

- KR doporučuje zjistit dostupnost prostor v kampusu Hybernská pro konání Ph.D školy 

v říjnu/listopadu 2019 

 

kvestorka Oliveriusová 

- byla sloučena všechna dislokační opatření do jednoho dislokačního opatření kvestorky 

- info ze soudního jednání týkající se objektu Roháčova 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. listopadu 2018 ve 12,00 hod. ve Vlasteneckém 

sále Karolina. 
 


