Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 10. prosince 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. 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. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Mgr. Michal Zima – 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.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení stříbrné pamětní medaile:
Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

1.LF

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením stříbrné medaile UK.
4.

Dílčí novela Rigorózního řádu UK
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Rigorózního řádu UK a vyjadřuje
k tomuto návrhu kladné stanovisko. Doporučuje předložit k projednání na AS UK.

5.

Návrh na doplnění Komise programů pro podporu vědy na UK
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo po zapracování připomínek jej
postoupit Vědecké radě UK dne 13.12.2018.
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6.

Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014-2018
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK schvaluje předložený materiál a doporučuje jeho vydání formou opatření
rektora s účinností od 15.1.2018.

7.

Vyhodnocení CRP 2018 a IP UK 2016 - 2018
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o postupu a harmonogramu vyhodnocení
Institucionálního plánu UK 2016 – 2018 a centralizovaných rozvojových projektů za rok 2018.
Doporučuje předložit jako materiál na RKR dne 17.12.2018.

8.

Informace k sankci za nenaplnění milníku v projektu PRSP VRR
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o výši finanční pokuty za nenaplnění
finančního milníku v projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na UK – VRR a souhlasí beze změn
se způsobem rozdělení nákladů na tuto pokutu mezi fakulty.

9.

Návrh rozdělení alokace připravovaných celouniverzitních projektů ESF II a ERDF II
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí beze změn s návrhem rozdělení alokace připravovaných
celouniverzitních projektů ESF II a ERDF II a s navrženým postupem zpřesnění alokací pro jednotlivé
fakulty a součásti a doporučuje projednat s příslušnými fakultami. Materiál předložit na RKR dne 17.12.

10. Využití služby „Hybridní pošta“ a „dopis online“ na UK
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.
11. Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa“
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh SoD, která bude přílohou zadávací dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce pro připravovanou akci „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“. Veřejná
zakázka je realizována v rámci projektu „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů
2. LF UK, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474“, který je spolufinancován z prostředků
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Důsledkem podepsání SoD bude nabytí nemovité věci, tj. novostavby.
Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně
ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1,§15 Zákona o vysokých školách.
12. Sdělení rektora
info z jednání s premiérem ČR Ing. Babišem dne 7.12.
info ze zasedání Reprezentativní komise na MŠMT dne 5. 12. 2018
info ze zasedání Pléna ČKR dne 6.12.2018
k Metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací
a výzkumných infrastruktur
- k rozdělení financí týkající se pedagogických dovedností, příprava podpisu p. rektora a děkana PedF,
zodp. pí. kvestorka
- k obsahu webu a sociálních sítí UK, zodp. pror. Kovář
-
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- nabídka MF DNES vytvořit speciální tištěnou přílohu o UK na podzim 2019 v souvislosti
s listopadovým výročím, řeší Mgr. Hájek
- k dokladování přímých výdajů v projektech OP VVV, týká se jen 2 výzev: Předaplikační výzkum
a mezisektorová výzva
- ve věci BIOCEV z.s.p.o.
- k úpravě financování u programu AKCE Česká republika – Rakouská republika, zodp. odbor vědy
a zahraniční odbor
- převod nemovitosti Státního zdravotního ústavu na 3.LF UK, zodp. pí. kvestorka
- jednání ohledně vzdělávací instituce v Abu Dhabi, v lednu další jednání, zodp. pror. Wildová, pror.
Králíčková
- k úspěšnosti UK v soutěžích GA ČR v Centrech excelence a v soutěži o standardní granty, porovnání
s dalšími institucemi, materiál předložit na RKR a KR dne 17.12., zodp. pror. Konvalinka
- k dopisu na režim Student
- ve věci UniMec – II. etapa, řeší ÚHOS, zodp. pí. kvestorka
- diskuze ke Governance structure 4EU, zodp. pror. Rovná
- navržený kandidát UK do VR ERC - prof. Strakoš
- návrh inzerátu na konkurz na ředitele CTS předložit p. rektorovi do 14.12., zodp. pí. kvestorka
- k Prague IT hub, avízo jednání s radním MHMP pro školství dne 11.12.
- avízo adventního koncertu PedF UK dne 10. 12. 2018 v 19,00 h ve Velké aule Karolina, zástup za p.
rektora pror. Rovná
- avízo setkání u příležitosti prezentace vybraných knih Nakladatelství Karolinum dne 14. 12. 2018 od
15:30 h v recepčních prostorách Karolina, zástup za p. rektora pror. Royt
- termíny zasedání KR, RKR, VR, AS UK v zimním semestru AR 18/19. budou řešeny na KR dne 17.12.
- avízo tradičních novoročních setkání pana rektora s jednotlivými děkany fakult a řediteli součástí
proběhne na začátku ledna 4.1. - 11.1.2019
- avízo konání docentské promoce UK dne 11.2. 2019 v 11,00 hod. ve Velké aule Karolina
- pozvání na oslavu 100 let založení Masarykovy univerzity v Brně, účastní se dne 28.1. v 10,00 pan
rektor, dne 29.1. předání zlaté medaile prezidentovi Andreji Kiskovi, zástup za p. rektora pror. Royt
13. Sdělení členů kolegia
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 13.12., bude předána Cena J. Jirsy
- avízo konference k 200. výročí F.L. Riegra v Karolinu ve dnech 11.-12.12.2018
- k elektronizaci habilitačního a jmenovacího řízení, materiál bude předložen na KR v lednu
prorektor Hála
- info ze zasedání plánovací komise dne 10.12.
prorektorka Wildová
- info ze setkání prorektorů na projektu CRP Kvalita dne 6.12., avízo výjezdního zasedání zástupců
rektorátu zodpovědných za systém vnitřního hodnocení dne 9.-10.1. v Litomyšli
kancléř Prášil
- diskuze nad organizací promocí, budou navýšeny limity minimálních počtů studentů na jedné promoci,
materiál bude připraven na KR a RKR dne 17.12.
- avízo úpravy pravidel pro držení ISIC karet dle nařízení MF, termín jaro 2019
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 17. prosince 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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