Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 1. dubna 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
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – 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 medaile UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medaile:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., KTF UK, návrh na udělení stříbrné medaile, termín předání
ocenění: 23. 5. 2019 na mši svaté organizovanou KTF UK, zástup za p. rektora pror. Royt
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medaile UK.

4.

Návrh Opatření rektora o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného
studijního programu
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a souhlasí s vydáním nového OR.

5.

Plán úkolů vyplývajících ze zapojení UK do aliance 4EU+
(prorektorka Rovná)
Závěr: KR souhlasí a bere předložený materiál na vědomí.
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6.

Koncept Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 – podklad pro diskuzi
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje do pondělního dopoledne
dne 8.4. zaslat ještě případné poznámky (wish list) panu kancléři a paní Dr. Šťastné.

7.

Sdělení rektora

- info o úmrtí člena VR UK pana prof. RNDr. Miroslava Vlčka, DrSc., poslední rozloučení proběhne dne
5.4. v 10,00 hod.
- info z jednání na Úřadu vlády dne 29.3. k vypořádání připomínek Akčního plánu pro implementaci
Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím
- info z účasti p. rektora na otevření 88. sezóny ZOO dne 30.3.
- plánovaná návštěva prezidenta SR A. Kisky na UK začne dne 29.4. ve 14,00 předáním zlaté medaile
panu prezidentovi ve Vlasteneckém sále a prohlídkou Karolina, odejde zvací dopis pro členy KR
a děkany fakult a ředitele součástí, zodp. organizační odbor, dále proběhne od 15,00 přednáška na PF
UK
- info z jednání s ředitelem Pražského jara, zapojení do projektu Universitas, avízo koncertu Schola
Gregoriana Pragensis dne 23.9. v 19,30 v Kláštěře sv. Anežky pod vedením prof. Davida Ebena v rámci
projektu UK k oslavám 30. a 80. výročí 17. listopadu - CESTY KE SVOBODĚ
- info z výstupu nezávislého auditu CUIP s.r.o. - bez výhrad
- k dopisu od paní náměstkyně Matuškové rozpis rozpočtu programového financování v rámci programu
133 210, odejde dopis na fakulty, zodp. pror. Hála
- zaslány 4 projektové záměry UK na MŠMT (Kampus Albertov, Degree a Mephared II, NCI 1. LF),
Letter of Intent byl poskytnut MFF (Fyzikální ústav AV - FyzikaPro), 3. LF (FNKV - CEATUM), MFF
(VŠB-TUO- Chub), 1. LF (IKEM – Kardio)
- pan rektor jmenoval členy Komise etiky vědecké práce a problematiky související s plagiátorstvím
- k hodnocení CRP, zodp. p. kancléř, pror. Konvalinka
- info z o podmínkách pro udělení Ceny Josefa Hlávky a Medaile Josefa Hlávky, dále o Veřejné soutěži
o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2019
- k vzniku neformální platformy klubu technických univerzit TECH8
- avízo setkání rektorů ve věci rozvoje umělé inteligence, organizuje rektor ČVUT prof. Petráček
- info o dnešní volbě na MU Brno, kandidátem na funkci rektora zvolen prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
- k rozpočtu Kampus Dejvice v roce 2019, Závěr: UK bude na projektu dále participovat, zodp. pí.
kvestorka
- avízo návštěvy studentů z Ománu v ČR, příprava studentského programu, zodp. pror. Wildová, dne
20.6. v 10,00 hod. proběhne přijetí studentů pror. Škrhou
- info o výběrovém řízení na ředitele CERGE-EI
- avízo zahájení 8. výroční konference European Association of Israel Studies a 5. Izraelského týdne na
UK v neděli 8.9. odpoledne, zástup za p. rektora pror. Rovná
- pozvání na Česko-izraelské inovační fórum dne 12.6. organizované MZ ČR, zajištění a příprava pror.
Konvalinka, dále účast p. kancléř, zástupci CPPT, CUIP
- avízo Studentského majálesu na UK dne 1.5. od 13,00 hod v areálu Kampus Hybernská, volba krále
a královny Majálesu od 14,30 hod.

8.

Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná
- info ze schůzky zástupců univerzitního klubu Alumni a spolků na fakultách, v rámci hudebního
programu bude účinkujícím na Zahradní slavnosti dne 18.6.2019 Jan Smigmator
- stanoven den CŽV v roce 2020 na 18.4.2020
- info z Executive Boardu Coimbra Group a z jednání se zástupci EK v Bruselu v minulém týdnu
- info z dnešního setkání s panem velvyslancem v Berlíně p. Podivínským
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- avízo Volebního speciálu dne 26.5. od 19,00 hod., bude přenášet francouzský kanál ARTE, UK
zapůjčuje prostory
- avízo výroční konference Coimbra Group v Krakově dne 5. – 7.6., zástup za p. rektora pror. Rovná
prorektor Škrha
- tento týden zahraniční odbor organizuje Erasmus Staff training week na UK, hostíme 40 zahraničních
účastníků
- omluva UK z účasti na výročním zasedání Magna Charta v Ontariu dne 16. - 17 .10.
prorektorka Wildová
- k chystanému mezinárodním hodnocení Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation
Programme, na KR dne 8.4. bude předložen harmonogram a složení řídícího týmu
prorektor Hála
- avízo zasedání pracovních skupin OP VVV na MŠMT dne 11.4.
prorektorka Králíčková
- avízo setkání se studijními proděkany a vedoucími studijních oddělení dne 8.4. na RUK k metodice
k přijímacímu řízení
- zahájeno řešení projektu integrity Erasmus + s Uni. Utrecht a Uni. Lublaň
prorektorka Konvalinka
- info z návštěvy Lomonosovovy university v Moskvě
člen KR prof. Lášek
- info ze zasedání Rady KaM, schváleny ceny ubytování KaM

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. dubna 2019 ve 13,00 hod. ve Velké zasedací síni Karolina.
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