Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 4. února 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
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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.

Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok
2018/2019
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou Zprávu o přijímacím řízení ke studiu na fakultách
UK pro ak. rok 2018/2019 a doporučuje materiál zveřejnit na webu a rozeslat fakultám.

4.

Juniorská univerzita Karlova - informace o 4. ročníku uskutečněném v zimním semestru AR
2018/2019
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje pokračovat i v následujícím
roce s Juniorskou univerzitou.

5.

Nominace na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2018
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Josefa Hlávky za
vědeckou literaturu celkem sedm publikací:
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Radan Haluzík: Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů
(nakladatelství Dokořán 2018, 455s.).
Starý, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého práva (inkolátu) v době předbělohorské.
Praha: Auditorium, 2018, 757 s. ISBN 978-80-87284-67-4
Lenka Bobková, Jan Lucemburský – Otec slavného syna (Vyšehrad, Praha 2018, 585 s., ISBN 978-80742-9342-9
ELIŠKA, Oldřich. Lymfologie: teoretické základy a klinická praxe
PAPEŽOVÁ, Hana – BRUNEROVÁ, Ludmila – ČEREŠŇÁKOVÁ, Silvie a kol. Anorexie, bulimie
a psychogenní přejídání: interdisciplinární a transdiagnostický pohled
MAZÁNEK, Jiří. Orofaciální onkologie
Rostliny naší přírody – štětcem Anny Skoumalové, perem Lubomíra Hroudy. Academia 2018, ISBN
978-80-200-2867-9

6.

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus – návrh Opatření rektora
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo přiložený materiál a schválilo vydání předmětného Opatření rektora
pro Žádosti o prodloužení financování projektů Primus.

7.

Profilové obory - Major Research Areas na UK
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál a doporučuje předložit dopracovaný materiál fakultám
a členům KR k vyjádření s termínem do 28.2. a následně předložit finální verzi dokumentu na KR na
začátku března.

8.

Zapojení Univerzity Karlovy do mezinárodního šetření Eurostudent VII
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zapojením Univerzity Karlovy do šetření Eurostudent VII
a jmenuje jako zástupce UK do pracovní skupiny Filipa Macharta (Oddělení analýz a strategií RUK).

9.

Veletrh Absolvent 2019 – změna názvu a koncepce
(MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženým termínem akce i změnou názvu a koncepce Veletrhu
Absolvent a souhlasí s rozesláním informace studentům pomocí SIS.

10. Veřejná diskuse se studenty „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu 2019“
(Mgr. Zima, MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený dokument a pověřuje Evropské dokumentační
a informační středisko při Ústřední knihovně UK uspořádat ve spolupráci se studentskými spolky UK,
Oborem vnějších vztahů RUK, se Zastoupením Evropské komise v ČR, Kanceláří Evropského
parlamentu veřejnou diskusi se studenty „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu 2019
Kolegium rektora souhlasí s uspořádání akce pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr.
Tomáše Zimy, DrSc.
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11. Řád výběrového řízení UK
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem nového znění Řádu výběrového řízení UK a doporučuje
rozeslat na fakulty k neformálním připomínkám a následně po zapracování připomínek fakult UK,
pokračovat standardním postupem schvalování vnitřního předpisu, tak aby byl na závěr projednán na
plénu AS UK.
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107425-000-00 – optický kabel v areálu centra
BIOCEV
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě ke stavbě s názvem
„Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ“ (dále jen Stavba) spočívající v uložení
optického kabelu do pozemku spoluvlastněného Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306,
k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec (dále jen Dotčený pozemek), v provozování Stavby a v právu přístupu
na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4,
Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO 64949681, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému
senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm.
c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
13. Sdělení rektora
- pan rektor přivítal nového člena KR a to prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D., jenž byl zvolen na Sněmu
AS UK dne 1.2.2019 novým předsedou AS UK
- info z dnešního zasedání monitorovacího výboru, řešen Kampus Albertov, přijata varianta bez
podzemního parkoviště
- info ve věci dalších evropských univerzitních aliancí
- info v kauze Mgr. Š. Kučerové, petiční komise
- pozvání u příležitosti 169. výročí narození TGM dne 4.3. od 16,00 v PSP ČR, zástup za p. rektora pror.
Royt
- avízo 63. běhu LŠSS v Karolinu 27.7. - 22.8.2019, zahájení v 9,15, zástup za p. rektora pror. Royt
14. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- ve věci sponzoringu semináře „Hledání vlastní cesty k úspěchu“ organizovanou EDSU (Evropská unie
neslyšících studentů), Závěr: KR souhlasí s materiálním i finančním darem na pomoc této akci
- avízo konference „Ženy ve vědě“
prorektor Škrha
- avízo mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí G. Rojka, prvního Slovince, který byl
rektorem UK, dne 24.4. 2019
prorektorka Wildová
- avízo o setkání prorektorů na projektu CRP kvalita dne 8.2. v 10,00 na PedF UK
prorektor Gerloch
- avízo TK příští týden ve věci nejmenování profesorů v souvislosti s podáním správní žaloby
- návrhy na nové členy VR UK na KR dne 11.2.
prorektor Konvalinka
- nominace 2019 na Donatio Universitatis Carolinae, bude řešeno na KR dne 11.2.
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prorektor Hála
- ve věci vyjádření ÚZSM k objektům vily Milada a Miluška
prorektorka Králíčková
- info v kauze studentky Mgr. Skleničkové z PedF UK
prorektor Royt
- prosba o zapůjčení dvou obrazů UK (z Císařského sálu) do Muzea v Salzburgu, Závěr: KR se zápůjčkou
souhlasí

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

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. února 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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