Zápis z 24. výjezdního zasedání kolegia rektora dne 15. - 16. 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 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
Mgr. Michal Zima – 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.

Přehled cizojazyčných studijních programů na Univerzitě Karlově
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, souhlasí s udělením certifikátů pro ambasadory.

4.

Major Research Areas na UK – průběh aktualizace
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje předložení upraveného materiálu
na KR dne 23.4. a následně budou nové „flagships“ předloženy na RKR. Ukládá vydat na podzim novou
publikaci s Major Research Areas a zveřejnit informaci na webu UK.

5.

Změna koordinátora programu Progres Q09
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit na dubnové zasedání
Vědecké rady UK.

6.

Koncept Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 – podklad pro diskusi
(kancléř Prášil)
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Závěr: Kolegium rektora doporučuje na základě rozsáhlé diskuze předložit upravený materiál na KR dne
13.5. Následně bude první verze SZ UK poslána k neoficiálnímu připomínkování na fakulty, VR UK
a AS UK, s termínem do konce června 2019. Následně bude v letních měsících materiál dále
dopracován s indikátory a předložen členům KR.
7.

Směnná smlouva č. 64/2019 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo Směnnou smlouvu č. 64/2019 mezi Statutárním městem Hradec
Králové a Univerzitou Karlovou, jejímž předmětem je následující směna.
Geometrickým plánem č. 2936-13078/2019 ze dne 5.2.2019 byla z pozemku ve vlastnictví Statutárního
města Hradec Králové p.č. 725/127 v k.ú. Nový Hradec Králové oddělena část o výměře 5 802 m2
(„část A“) a z pozemku ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové p.č. 725/128 v k.ú. Nový
Hradec Králové oddělena část o výměře 1 455 m2 (část „B“).
Geometrickým plánem č. 2936-13078/2019 ze dne 5.2.2019 byla z pozemku ve vlastnictví Univerzity
Karlovy p.č. 730/2 v k.ú. Nový Hradec Králové oddělena část o výměře 7 257 m2 (část „F“).
Předmětem převodu vlastnického práva ze strany města jsou pozemky „část A“ a „část B“. Předmětem
převodu vlastnického práva ze strany Univerzity Karlovy je pozemek „část F“ s tím, že po provedení
směny nemají smluvní strany vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na doplatek ceny
směňovaných nemovitostí.
Důsledkem uzavření Směnné smlouvy je nabytí pozemků označených jako „část A“ a „část B“
v hodnotě 19 376 190 Kč do majetku Univerzity Karlovy a pozbytí pozemku označeného jako „část F“
v hodnotě 19 376 190 Kč z majetku Univerzity Karlovy.
Kolegium rektora doporučuje tento dodatek předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně
ji projednat ve Správní radě UK v Praze ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách.

8.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo projekt - MEPHARED
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi
Univerzitou Karlovou a Bogle Architects s.r.o., jejímž předmětem je vypracování komplexní projektové
dokumentace stavby MEPHARED2.
Důsledkem uzavření Dodatku č. 2 ke SoD bude změna pozemků dotčených stavbou, úprava procesu
předávání jednotlivých výkonových fází díla mezi objednatelem a zhotovitelem, rozšíření předmětu díla
o projekční práce na spojovacích krčcích do areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové a do objektu
MEPHARED 1 a navýšení užitné plochy MEPHARED 2 o 2 500 m2.
Důsledkem uzavření Dodatku č. 2 je dále navýšení hodnoty díla dle SoD.
Kolegium rektora doporučuje tento dodatek předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně
ji projednat ve Správní radě UK v Praze ve smyslu § 15 odst. 1 písm. B) a odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách.

9.

Sdělení rektora

info o podpisu Memoranda o spolupráci Opus Santini dne 10.4.2019
ocenění sportovců, kteří se zúčastnili Zimní univerziády, příprava děkovného dopisu, zodp. Mgr. Hájek
ke kauze s prezidentem republiky ve věci nejmenování profesorů
info ze setkání předsedů akademických senátů VŠ za účasti prof. Zahálky a Mgr. Zimy
k hodnocení vědy v rámci modulu 2 Metodiky 2017+, hodnocení časopisů a článků podle metodiky AIS
k problematice jednoho zápisu na jeden studijní program, příprava odpovědi, zodp. pror. Králíčková
k podnětu ve věci habilitačních pravidel
materiál s návrhy osobností do publikace „17 příběhů 17. listopadu ze 17 fakult UK“ půjde na KR dne
23.4., zodp. Mgr. Zima
- varianty budoucího postupu u objektu Zahrádky připravit na KR dne 29.4., zodp. pí. kvestorka
-
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- info ze zasedání antiplagiátorské komise v minulém týdnu
- ve věci provedení hodnocení Ph.D. studia a to v termínu do 31.10., jedná se o standardní prvek studia,
půjde jako info na RKR
- info z návštěvy pana rektora na Humboldtově universitě v rámci oslav 100 let jejího založení, řešeno
financování CENTRALu, avízo dalšího jednání s paní rektorkou univerzity dne 24.4. s pror. Škrhou
- info k posunu vyhlášení OP VVV programu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
(tzv. Igráček) na květen či červen 2019, zodp. pror. Hála
- byl zadán interní audit Hotelu Krystal, zodp. pí. kvestorka
- využití našich zahraničních Alumni do činnosti spolku Alumni UK, pozvat je k aktivní účasti na akcích
- avízo účasti UK na tradičním závodě ve veslování Univerzitní osmy dne 7.6. na Vltavské náplavce
- oslavy 100. výročí založení Komenského univerzity v Bratislavě dne 26. - 27. 6. 2019, při této
příležitosti udělení zlaté pamětní medaile UK, zástup za p. rektora pror. Gerloch
- avízo mezinárodního sympozia u příležitosti 200. výročí úmrtí Gašpera Rojka, prvního Slovince, který
byl rektorem Univerzity Karlovy dne 24. 4. ve Vlasteneckém sále Karolina
- posun začátku KR dne 13.5. na 12,30 hod., zasedání Ekonomické komise AS UK od 16,00 hod.
10. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- umožnění válečným veteránů mít přístup na U3V, příprava změny OR, jednání s pí. Kněžínkovou
- tématem Speciálního vydání čísla Forum v rámci 30 let po Sametové revoluci bude „Co přineslo 30 let
svobody UK“
- diskuze, jak a kdy na sociálních sítích používat méně formální termín pro UK „Karlovka“
- k významným výročím připomínaným v roce 2020, materiál bude předložen na KR dne 13.5., zodp:
Hájek
- připraveno jednotné zápatí v emailové komunikaci na RUK, v platnost po přeinstalaci na Windows 10.0
prorektorka Rovná
- info z výroční konference EUA v minulém týdnu, volba nového předsedy
- info ze setkání Unica
- avízo dalšího jednání s představiteli EK z DG Education a DG Research v Bruselu dne 13.5.
- k evaluaci CELSA
- avízo setkání koordinátorů všech flagshipů 4EU+a zástupců z fakult dne 14.5. ve 14,00 hod.
- avízo webináře 4EU+ dne 29.5.
- setkání Steering Committee ve dnech 22.-23.5. na UK, chystá se setkání rektorů 4EU+ na podzim
v Paříži
prorektor Gerloch
- avízo setkání s rektorem Univerzity v Lodži ve dnech 28.5.-31.5.
prorektor Škrha
- avízo chystané přednášky albánského předsedy parlamentu pana Gramoze Ruçi v termínu 3.6. či
4.6.2019
- finalizuje se příprava programu na „Dny UK v Itálii“
prorektorka Wildová
- jmenovaní členové KR dostali pozvánku a harmonogram na zasedání Řídícího týmu k mezinárodnímu
hodnocení dne 30.4., zapojení do sebehodnotící zprávy, lze zasílat poznámky Dr. Šťastné
- vedení UK podporuje home office po schválení vedoucím odboru
- avízo jednání v Abu Dhabi ve dnech 1.5.-3.5.
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Mgr. Hájek
- avízo přednášky nositele Nobelovy ceny prof. Kipa Thorna dne 15.5. v 16,00 hod. v Modré
posluchárně, zahájí pror. Konvalinka
prorektor Hála
- info k OP VVV programům - byly podány v termínu ERDF ESF projekty za UK, v rámci přípravy došla
stížnost na Odbor projektové podpory od konzultační společnosti ILA v souvislosti s přípravou
dvojvýzvy
prorektorka Králíčková
- info z úspěšné akce Den celoživotního vzdělávání na UK dne 13.4.
- avízo vyhlášení nového ročníku Bolzanovy ceny
- avízo zahájení jarní školy juniorské univerzity za 14 dní, zapojení mimopražských fakult
prorektorka Konvalinka
- avízo ukončení podání návrhů do 4. kola soutěže PRIMUS dne 16.4.
člen KR Dr. Fontana
- avízo jednání studijní komise AS UK na téma akademické integrity a plagiátorství dne 24.4.
prorektor Royt
- schválen ediční plán Nakladatelství Karolinum
- avízo přednášky J.E. Karla Habsburského Lotrinského na téma „Europe, the European Union and
Central Europe. Future Perspectives after the Brexit and the 2019 European Parliament Election“ dne
29.5. od 16,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v úterý 23. dubna 2019 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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