Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 7. ledna 2019
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. 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
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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.

Statistický přehled promocí docentů (ze dne11. 2. 2019) a profesorů (ze dne 18. 12. 2018)
(prorektor Gerloch)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí.

4.

Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 11. 10. do 31. 12. 2018
Informace o přijetích plánovaných od 7. 1. 2019
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí.

5.

Sdělení rektora

- probíhají tradiční novoroční setkání pana rektora se všemi děkany fakult a řediteli součástí, sdělení bude
na KR dne 14.1.
- odeslán dopis ministru školství k novele zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu
- p. rektor obdržel 17.12. 2018 dopis z MŠMT zaslaný Kanceláří republiky ve věci rozhodnutí
o neudělení titulu profesor doc. Fajtovi a doc. Ošťádalovi, bude zařazeno na VR UK dne 31.1., běží
lhůta pro podání správní žaloby
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- příprava odpovědi ve věci nevypsání přijímacího řízení magisterského studijní oboru Ochrana
obyvatelstva na FTVS, zodp. pror. Králíčková
- připomínky ke Zprávě o hodnocení plnění opatření Národní politiky VVI ČR na léta 2016-2020 zaslat
na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, zodp. pror. Konvalinka
- k materiálu na změnu zákona č. 130/2002 Sb. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, UK nemá připomínky, zodp. pror. Konvalinka
- ve věci doc. Vladimíra Süsse Ph.D., zjistit stav na FTVS, zodp. pí. kvestorka ve spolupráci s Dr.
Wagnerem
- k budoucnosti BIOCEV z.s.p.o., příprava dopisu k podpisu p. rektora, zodp. pí. kvestorka
- ke stanoveným podmínkám pro nárůst prostředků na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumných organizací DKRVO
- ve věci AVO, zvažuje se dopis předsedovi RVVI
- DSP hodnocení bude předloženo na KR v lednu, zodp. doc. Lopatková
- byla zaslána odpověď k ratifikaci Istanbulské smlouvy
- ve věci studenta Šimona Langšádla, zodp. pror. Králíčková
- připravit stručný nástin oslav 17.11.2019 na KR dne 21.1. pro jednání se zástupci Magistrátu
hl.m.Prahy, zodp. Dr. Fontana, Mgr. Zima, Mgr. Hájek
- avízo slavnostního udílení mezinárodní Ceny Karla IV. dne 21.1. od 15,00 za účasti pana primátora Hl.
m. Prahy a ministra MŠMT
- avízo výjezdního zasedání členů KR ke Strategickému záměru UK 2021-2025, nutné zvolit jarní termín
- příprava otevřené debaty se studenty „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu 2019“ dne
4.4. od 15,00 v Modré posluchárně, zodp. Dr. Fontana
- pozvání na zasedání VR ČVUT a udělení dr.h.c. prof. Evě Jiřičné a prof. Najat Ogacovi dne 29.1.
v 10,00 v Betlémské kapli, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
- pozvání na slavnostní představení ustaveného EpiRec v rámci Epileptochirgického dne a to 9.1. v 15,00
v Motole, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
- pozvání na udílení cen dr.h.c. Univerzity Pardubice prof. Marku Liškovi, prof. Günteru Löfflerovi
a prof. Petru Moosovi dne 18.1. v 11,00 v Aule Arnošta z Pardubic, zástup za p. rektora pror. Royt
- podnikatelská mise na Taiwan dne 24.-30.3. se zástupci TA ČR, bude oslovena fakulta MFF a PřF UK
- pozvání na slavností otevření Laboratoře elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením dne
14.1.v 16,30 na PřF UK, zástup za p. rektora pror. Hála
- pozvání na 9. výroční konferenci Centra vizuální historie Malach dne 28.1. od 9,00, zástup za p. rektora
pror. Konvalinka
- harmonogram oslav k 50. výročí úmrtí Jana Palacha ve středu 16.1.2019, v 9,30 Pietní odhalení pamětní
dlaždice na nádvoří Karolina, předat p.rektorovi přesný itinerář s jeho účastí, zodp. Mgr. Hájek
- negativní stanovisko UK (shodné se stanoviskem studentské rady FF UK) k plánovanému koncertu
ultrapravicových kapel ve Veroně v souvislosti s výročím 50 let od činu J. Palacha
- pietní akt v Mělníku v Jungmannových sadech dne 16.1. od 14,00 k poctě J. Palacha, zástup za
p. rektora pror. Gerloch
- pietní akt ve Všetatech dne 19.1. v kině, účast zvažuje p. rektor
- avízo 100. založení MU v Brně, VR 28.1. v 10,00 za účasti p. rektora
- pozvání na slavnostní bohoslužbu k 99. výročí vzniku církve Československé husitské dne 12.1. v 15,00
v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, zástup za p. rektora prof. Lášek
- posun začátku KR dne 21.1. od 11,00 hod. v Malé aule a termín dalšího KR je 30.1. (středa) od 10,00
rovněž v Malé aule
6.

Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil
- avízo zasedání Pléna AS UK dne 25.1.
prorektor Gerloch
- k chystané kontrole NAÚ ve věci udělení akreditace habilitačního a jmenovacího řízení v oboru
Gynekologie a porodnictví na 3.LF UK
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prorektorka Wildová
- harmonogram akreditací bude předložen na KR dne 14.1.
- avízo jednání se zástupci FF UK dne 14.1. ve věci akreditací nových studijních programů
- info z jednání strategické skupiny složené z interních a externích odborníků na MŠMT dne 7.1.
připravující Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030, paní prorektorka je členkou kontrolního týmu
této skupiny
- avízo jednání politických zástupců nad otázkami školství dne 9.1. 2019
člen KR Dr. Fontana
- info z jednání dne 3.1. ve věci Turnitinu, dnes proběhlo setkání s koordinátory
prorektor Royt
- avízo zasedání NAKI dne 28.1.
prorektor Škrha
- zájem ze strany portugalské velvyslankyně uspořádat Portugalský den na UK, Závěr: KR souhlasí, akce
proběhne pravděpodobně dne 25.2. v dopoledních hodinách v Malé aule

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 14. ledna 2019 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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