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Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 28. května 2019 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka 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 

 

Omluveni: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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. Změna opatření rektora č. 39/2017 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování 

a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný návrh OR a doporučuje ho přijmout s účinností od 1.6.2019. 

 

4. Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2019/2020 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh OR a doporučuje ho postoupit AS UK a následně 

vydat. 

 

5. Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2019/2020  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh OR a doporučuje ho postoupit AS UK a následně 

vydat. 
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6.  Vize uspořádání a provozu BCA a GCA Kampusu Albertov 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo po rozsáhlé diskuzi předložený materiál a doporučuje dořešit 

pracovně právní vztahy a následně předložit materiál k projednání na fakulty. 

 

7. Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 2019 – závěrečná zpráva a zhodnocení akce 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí závěrečnou zprávu o akci Den celoživotního vzdělávání 

& Festival absolventů a schvaluje termín akce na další rok. 

 

8. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR doporučuje dopracovat textovou část (úvodní slovo a nepovinná část) na základě vznesených 

připomínek a dále předložit dle harmonogramu projednávání na AS UK a SR UK.  

 

9. Fond pro podporu strategických partnerství – návrh rozdělení finančních prostředků v r. 2019 – 

2. vlna 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR souhlasí a bere předložený materiál na vědomí. 

 

10. Rozdělení příspěvku na podporu uskutečňování mezinárodních studijních programů na 

Univerzitě Karlově v roce 2019 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje rozdělení příspěvku na podporu mezinárodních studijních programů 

Univerzity Karlovy v roce 2019. 

 

11. Informace k výzvám OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k  výzvám OP VVV a provedeným / 

plánovaným dalším krokům. Doporučuje předložit další informaci na KR v termínu září/říjen 2019. 

 

12. Svobodný listopad 

(člen KR Mgr. Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený dokument a doporučuje koordinovat mediální 

aktivity s OVV. 

 

13. Noc vědců 2019 - 27. září 2019 

(prorektor Bárta) 

 

Závěr: KR vzalo informaci o akci Noc vědců na vědomí a doporučuje akci dofinancovat z prostředků 

UK v předpokládané výši 100 000 Kč vzhledem k podpoření tvorby jednotné atraktivní prezentace vědy 

a výzkumu na UK. 

 

14. Návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na přípravnou fázi 

projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku 

(kvestorka Oliveriusová) 
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Závěr: KR projednalo návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na 

přípravnou fázi projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku. Farmaceutická fakulta požaduje 

prodloužit splatnost do 31.12.2021. KR doporučuje splatnost mimořádného příspěvku do uvedeného 

data prodloužit. 

 

 

 

15. Sdělení rektora 

 

- info z MHMP o ustanovení nové správní rady sdružení Ceny Karla IV., termín schůzky rady bude 

stanoven, zodp. pror. Royt  

- budou obeslána všechna grémia UK k připomínkám k první verzi Strategického záměru UK pro období 

2021 – 2025, zodp. p. kancléř 

- návrh Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, připomínky do 30.5. za 

UK připraví pror. Konvalinka, 31.5. odejdou na ČKR  

- dopis od Světového sdružení Slováků v zahraničí ve věci přijímacího řízení, řeší 1.LF UK 

- info ze schůzky s ředitelkou SAP Ing. H. Součkovou, bude informováno CPPT 

- info ze zasedání antiplagiátorské komise, výstup bude připraven cca v ½ června, zodp. MUDr. Fontana 

- k 120. výročí úmrtí českého chirurga, univerzitní profesora MUDr. Eduarda Alberta v roce 2020, podle 

něhož je pojmenován Albertov 

- příprava setkání zástupců LERU CE7, zodp. pror. Rovná 

- příprava odpovědi paní ombudsmance A. Šabatové k výzkumu „Být LGBT+ v Česku“, zodp. p. kancléř 

- nabídka ze španělské ambasády o zapojení akademického světa se společnostmi v oblasti vývoje 

a výzkumu, příprava odpovědi p. kancléř, CPPT 

- info z jednání z Mgr. F. Potužníkem, generálním komisařem výstavy Expo 2020, Závěr: KR souhlasí se 

zapojení UK jako partner na EXPO 2020 v Dubaji, zodp. pror. Bárta 

- oficiální oslavení ministra zahraničí T. Petříčka jako ambasadora Klubu Alumni UK 

- k přípravě Plesu UK v roce 2020, schůzka organizačního výboru proběhne příští týden, zodp. MUDr. 

Fontana 

- pozvání na zahájení Interdisciplinární konference italských a českých vědců dne 18.6. od 17,00 hod 

v Italském kulturním institutu, zástup za p. rektora pror. Bárta 

- pozvání od VŠCHT na udělení dr.h.c. prof. Jean-Marie Lehnovi dne 26.6. v 10,30 v Strahovském 

klášteře, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- spolupráce UK s velvyslanectvím v Londýně na Velvet Freedom Ball dne 15.11.2019 v rámci oslav 

30. výročí Sametové revoluce 

- k žádosti iráckého velvyslanectví připojit se ke kulturní akci „Iraq Day“, Závěr: bude projednáno panem 

pror. Škrhou a panem velvyslancem na schůzce v příštím týdnu 

- avízo návštěvy paní Aun Schan Su Ťij dne 3.6. v 15,00 hod. ve Vlasteneckém sále  

- avízo koncertu Schola Gregoriana Pragensis dne 24.9. 

- v rámci připomenutí 600. výročí úmrtí Václava IV. bude výstava na UK zahájena pravděpodobně dne 

18.9., zodp. pror. Royt 

- k chystané výstavě „Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie“ v Křížové chodbě Karolina, 

předběžný termín: 6.8. - 5.9. 2019, zodp. pror. Bárta 

- připomenutí výročí 28.10. položením květin u Obecního domu, zodp.: Hájek 

- avízo konání Správní rady UK dne 25.6. od 17,00 hod, zástup za p. rektora paní kvestorka 

- avízo fóra Diskuse k plagiátorství a k akreditacím dne 6.6. od 14 hod. v sídle Jednoty českých 

matematiků a fyziků, zástup za p. rektora MUDr. Fontana 

- avízo slavnostního otevření výzkumné infrastruktury RINGEN v Litoměřicích dne 4.6. od 10,30, zástup 

za p. rektora pror. Royt 

- KR dne 3.6. začíná od 12,00 hod. ve Velké zasedací síni Karolina 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
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16. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- info z přijetí mongolského ministra zahraničních věcí dne 20.5. 

- termín návštěvy univerzity Curych v prosinci na UK bude dne 4.12.2019 

 

prorektorka Rovná 

- avízo účasti na setkání Horizont 2020 v Nice dne 30.5. 

- avízo účasti na výroční konferenci 2019 Coimbra Group na Univerzitě v Krakowě ve dnech 5.-.7.6. 

 

prorektor Konvalinka 

- info ze zasedání Mezinárodní rady na UK ve dnech 27.-28.5., poděkování všem, kteří se jednání 

zúčastnili 

 

prorektor Bárta 

- nabídka zapojení UK jako vědeckého partnera do festivalu „Týden vědy a technicky AV ČR 2019“  

ve dnech 11.11. - 17.11. 2019, Závěr: Zaslány doplňující otázky na AV ČR, čekáme na odpověď, bude 

dořešeno na KR dne 3.6. 

- avízo vernisáže výstavy „Egyptologie“ proběhne pravděpodobně dne 15.8.2019 v Národním muzeu 

 

prorektor Royt 

- info z předání stříbrné medaile doc. ThLic. Ing. Aleši Opatrnému, Th.D. na Vyšehradě 

- avízo účasti na Kongregaci pro otázky víry ve Vatikánu ve dnech 30.5.-3.6. 

- účast na semináři Výroční rok Kněžny Ludmily dne 28.5.  

- vernisáž v rámci 600. výročí úmrtí Václava IV. proběhne dne 15.8. na Pražském Hradě 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 3. června 2019 ve 12,00 ve Velké zasedací síni Karolina. 
 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1843732221963275/?lang=cs

