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Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 14. 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. Výhled předkládání návrhu studijních programů 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a ukládá ho předložit na RKR dne 4.2. 

 

4. Metodika studia cotutelle 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR doporučuje předložit po zapracování podnětů vzniklých v diskuzi materiál na RKR dne 4.2.  

a následně metodiku zveřejnit na webových stránkách UK. 

 

5. Zásady Soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu na UK 

(člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo nové vydání Zásad Soutěže Specifického vysokoškolského 

výzkumu na UK a po zapracování připomínky doporučuje předložit materiál Vědecké radě UK ke 

schválení. 
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6. Předkládání přehledů k projektům UNCE za rok 2018 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo přiložený materiál a schválilo vydání předmětného Opatření rektora 

pro Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018. 

 

7. Záměr přípravy Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schválilo předložený materiál a určilo orientační harmonogram vzniku 

dokumentu: Návrhy priorit za jednotlivé prorektory a odbory RUK (spolu s prvními podněty z fakult)  

budou definovány do konce února 2019 a posouzeny na výjezdním zasedání KR dne 15.4. 2019. 

Následně se bude pracovat na prvním návrhu SZ, který bude rozeslán na fakulty na podzim 2019  

k připomínkám, v první polovině roku 2020 bude Strategický záměr dopracován tak, aby byl všemi 

orgány UK nejpozději do června 2020 schválen na celouniverzitní úrovni.  

 

8. OR - Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+ 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje zapracovat připomínky vzešlé z diskuze a následně opatření 

rektora vydat. 

 

9. Informace o stavu realizace celouniverzitních projektů OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace celouniverzitních 

projektů z OP VVV a doporučuje předložit na RKR dne 4.2.2019. Dále žádá předložit další informaci  

o stavu projektů na KR v květnu 2019.  

 

10. Informace k plánovaným výzvám OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k plánovaným výzvám v OP VVV, ke 

stavu aktualizace Strategického plánu realizace UK a provedeným/plánovaným dalším krokům. 

Doporučuje předložit na RKR dne 4.2. 

 

11. Informace k problematice přímých výdajů v položkách „místní kancelář“ a „režie“ v projektech 

OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci k problematice přímých výdajů „místní 

kancelář“ a „režie“ v projektech OP VVV a doporučuje na základě dalšího jednání předložit další postup 

v rámci UK na KR dne 30.1. a následně předložit na RKR dne 4.2. 

 

12. Posílení datového přenosu v areálu kolejí 17. listopadu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost spočívající v umístění komunikačního 

vedení a zařízení k tíži pozemku parc. č. 532, parc. č. 4110/2, parc. č. 533/1 a parc. č. 493/5, jehož 

součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky 

a do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby a oprav komunikačního vedení a zařízení 

ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, Praha 

3, IČO 04084063, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 
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radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

13. Kupní smlouva o převodu pozemků u koleje v ul. Na Větrníku 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3, jejímž předmětem je prodej pozemků parc. č. 3496/7, parc. č. 3496/8, parc. 

č. 3496/9, nově oddělených z pozemku parc. č. 3496/4 na základě GP č. 3336-43/2017 ze dne 

19.05.2017 a dále pozemku parc. č. 3553/2, vše k. ú. Břevnov obec Praha, za kupní cenu ve výši 808 

000,- Kč, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

14. Sdělení rektora 

 

- proběhla tradiční novoroční setkání pana rektora se všemi děkany fakult a řediteli součástí 

- dnes byla vydána tisková zpráva a uspořádán mimořádný brífink, že UK zvažuje po dohodě s oběma 

účastníky i zastupující advokátní kanceláří podání správní žaloby proti rozhodnutí prezidenta republiky 

ve věci jmenování, resp. nejmenování doc. Ivana Ošťádala a doc. Jiřího Fajta profesory 

- avízo vyhlášení letošního ročníku Ceny Neuron ve 3 kategoriích, nominace do 31.3.2019, koordinuje 

odbor vědy, bylo rozesláno na fakulty 

- info o žádosti náměstka MŠMT p. Velčovského ve věci zveřejnění ŘO OP VVV výzvy k předkládání 

indikativních projektových záměrů strategických projektů nad 1 mld. Kč do 31.3.2019, zodp. pror. Hála, 

paní kvestorka 

- ve věci grantu pro KTF UK – k financování projektů Primus 

- ke kauze MUDr. Š. Kučerové 

- ke kauze studenta Kutchenka z FSV, zodp. pror. Králíčková 

- bylo vypsáno výběrového řízení na pozici ředitele CTS UK 

- info o 4% nárůstu institucionální podpory na RVO na rok 2019 

- k CERGE-EI, sladit podmínky vyhlašování přijímacího řízení s celouniverzitními, zodp. pror. 

Králíčková 

- k zprávě z interního auditu, dořešit eurové transakce v rámci UK, zodp. pí. kvestorka 

- časový itinerář oslav v souvislosti s 50. výročím upálení J. Palacha dne 16.1.2019 

- avízo zasedání RVH dne 15.1. od 14,00 v Modré posluchárně 

- pozvánka na Microsoft EDU Day 2019 dne 20.2. od 9,30 

- k chystané návštěvy zástupců UK v Indii v druhé pol. listopadu 2019, zodp. pror. Škrha 

- avízo oslav 671. výročí založení UK proběhne dne čtvrtek 4.4. od 11,00 ve Velké aule Karolina 

- změna termínu konání KR z 27.5. na úterý 28.5. od 13,00 

- výjezdní zasedání řešící Strategický záměr na roky 2021-2025 proběhne dne 15.-16.4. 

 

15. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo setkání s prof. Greenbergem dne 24.1. 

- příprava programu na RKR dne 4.2. 

 

prorektor Škrha 

- pracuje se na stanovení návštěv v rámci „Dny UK“ v zahraniční, jedná s Uni. v Kodani a Dublinu 

 

prorektorka Wildová 

- info z jednání s ředitelem Potužníkem ve věci prezentace UK na Expo 2020 v Dubaji, možnost 

spolupráce s Uni. Khalifa v Abu Dhabi, zodp. pror. Wildová a pror. Králíčková 
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prorektor Gerloch 

- avízo udělení medaile prof. Jičínskému proběhne dne 22.2. od 15,00 na Právnické fakultě UK 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo akce „Primus day“ s držiteli ERC grantů proběhne dne 17.1. mezi 10,00-15,00 v Malé aule 

 

člen KR prof. Volf 

- další postup ve věci končícího funkčního období rady GA UK, připravit návrh na zasedání VR UK 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 21. ledna 2019 ve 11,00 hod. v Malé aule Karolina. 
 


