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Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 29. 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. 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 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

 

Omluveni: 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 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. Aktuální počty přihlášek do Bc., Mgr./NMgr. studijních programů uskutečňovaných v českém 

jazyce 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit s aktuálními počty 

i s počty přihlášek do doktorských programů jako materiál na RKR dne 17.6. 

 

4. Návrh nového formátu přehledu dat o doktorském studiu na UK  

(členka KR doc. Lopatková)  

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh a doporučuje materiál předložit na KR dne 13.5. 

 

5. Nový Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený Řádu výběrového řízení, vyjadřuje k němu kladné 

stanovisko a doporučuje po zapracování připomínek ho předložit ke schválení Akademickému senátu 

UK v červnu 2019. 
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6. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2018 se souhlasem na vědomí 

a doporučuje ji předložit ke schválení Akademickému senátu UK dne 17.5.2019 a SR UK. 

 

7. Návrh dodatku č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje 

výkon správy nově nabytého majetku Přírodovědecké fakultě, Fakultě humanitních studií, Fakultě 

sociálních věd, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a Kolejím a menzám, a doporučuje tento 

dodatek č. 3 předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu 

majetku Univerzity Karlovy.   

 

8. Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 s Autocentrum Plzeň, s.r.o. 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se 

společností Autocentrum Plzeň s.r.o. a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK 

k vyjádření. 

 

9. Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh nájemní smlouvy na pronájem penzionu v předzámčí zámku 

Poděbrady a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK k vyjádření. 

 

 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info ze zasedání Pléna ČKR v Jihlavě dne 25.4. 

- info o materiálu Principy hodnocení a financování VO v segmentu VŠ v metodice 2017+ 

- info o složení hodnotitelského týmu pro IEP follow up evaluation, návštěva ve dnech 29.10.-1.11. 

- přehled akreditací habilitačních a jmenovacích řízení za rok 2019 s výhledem na 2020 připravit na 

zasedání KR v říjnu či listopadu 2019, zodp. pror. Gerloch 

- převody anglických doktorandů a jejich financování připravit na KR dne 17.6., zodp. kancléř Prášil 

- info z jednání s panem ředitelem Burianem, sklady ND  

- info ze setkání s vládním zmocněncem pro sport panem Milanem Hniličkou dne 26.4. 

- jednání o dvou vhodných kandidátech z Indie na stipendium V. Havla  

- pozvání na oslavu 60. výročí FTVS na UK dne 27.6. od 17,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- Studentský majáles v Hybernské dne 1.5., volba krále plesu od 15,45 za účasti pana rektora 

- avízo setkání úspěšných řešitelů projektů z dotačního programu „Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 

2018“ dne 21. 5.  2019 od 10,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka  

- pozvání na oslavu 700 let založení obce Sirákov a odhalení pamětní desky prof. Františka Augustina dne 

3.8.2019 od 13,00 hod., zástup za p. rektora pror. Royt 

- otevření výzkumného centra Ringen v Litoměřicích dne 4.6. mezi 10,30-14,00, zástup za p. rektora pror. 

Royt 

 

 

 

 

 

https://talentovani-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ctswED_6v0qb1dEfs2wDxbxDrYcZbjZ_7W-BmFFrko0-2007910974&key=YAMMID-82834718&link=http%3A%2F%2Ftalentovani.cz%2Fsystem-podpory-nadani%2Fprogram-podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss
https://talentovani-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ctswED_6v0qb1dEfs2wDxbxDrYcZbjZ_7W-BmFFrko0-2007910974&key=YAMMID-82834718&link=http%3A%2F%2Ftalentovani.cz%2Fsystem-podpory-nadani%2Fprogram-podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss
https://talentovani-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ctswED_6v0qb1dEfs2wDxbxDrYcZbjZ_7W-BmFFrko0-2007910974&key=YAMMID-82834718&link=http%3A%2F%2Ftalentovani.cz%2Fsystem-podpory-nadani%2Fprogram-podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss
https://talentovani-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ctswED_6v0qb1dEfs2wDxbxDrYcZbjZ_7W-BmFFrko0-2007910974&key=YAMMID-82834718&link=http%3A%2F%2Ftalentovani.cz%2Fsystem-podpory-nadani%2Fprogram-podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss
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11. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo podpisu Memorandu o spolupráci Středočeského kraje a UK se zaměřením na přenos poznatků 

a technologií dne 5.6. od 11,00 hod. 

 

prorektorka Rovná 

- avízo světového zasedání CELSA dne 21.5. v Lublani, účast paní pror. Wildová 

 

prorektor Škrha 

- slavnostní večeře „Padova Meets Prague“ dne 16.5. bude od 19,30 hod. 

- avízo přijetí portugalské delegace dne 30.4. v 10,30 hod. 

- avízo přijetí arménského velvyslance a gruzínské velvyslankyně dne 2.5. v 9,30 a 10,30 hod. 

 

prorektor Gerloch 

- info z účasti na umístění pamětní desky JUDr. Přemysla Šámala, kancléře prezidenta Tomáše 

G. Masaryka a Edvarda Beneše, účastníka protirakouského a protinacistického odboje 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 13. května 2019 ve 12,30 ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odboj

