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Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 3. června 2019 

 

Přítomni: 

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

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

MUDr. Josef Fontana – 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na jmenování profesorem: 
Doc. Ing. Ondřej L e b e d a, Ph.D.    1. LF 

 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Zdeněk R u š a v ý, Ph.D.    LFP 

PharmDr. Lukáš Č e r v e n ý, Ph.D.    FaF 

PharmDr. Daniela F i a l o v á, Ph.D.    FaF 

PharmDr. Mgr. Martin K r á t k ý, Ph.D.   FaF 

RNDr. Jan Ž e n k a, Ph.D.     PřF 

RNDr. Jitka Ž u r m a n o v á, Ph.D.    PřF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Doktor honoris causa 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa: 
Prof. Eric L a n d e r, PhD.     1. LF 

Prof. Joel Leonard S u s s m a n    1. LF 

Dr. Rher. Nat. László L o v á s z, Dr. Math. Sci.  MFF 

Prof. Dr. Manfred O e m i n g     ETF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK čtyři návrhy na udělení čestné 

vědecké hodnosti doktora honoris causa. 

 

5. Mimořádný profesor  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK: 
Prof. PhDr. Jaroslav V e t e š k a, Ph.D.   PedF 

Doc. Natalia Ivanovna G e t m a n e n k o   PedF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na obsazení pracovního místa 

mimořádného profesora UK. 

 

6. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium projednalo a vzalo na vědomí zprávu o projednávání akreditací oborů habilitačních 

a jmenovacích řízení na UK za období 2018-2019 s výhledem na rok 2020. KR doporučuje předložit 

přehled s výhledem akreditací na roky 2021 a 2022. 

 

7. Založení relokačního centra UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se vznikem relokačního centra na UK a schvaluje jeho organizační 

začlenění i financování. Doporučuje předložit na RKR dne 17.6. 

 

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 

ze dne 16.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na 

straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří 

sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je 

provedení víceprací a méněprací v rámci zhotovení díla, a doporučuje předložit jej k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

9. Služebnost k trafostanici u Nové koleje 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – zděné kabelové trafostanice k tíži pozemku parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad 

Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem 

zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se 
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sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného 

předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, k uzavření smlouvy. 

 

10. Směna pozemků u koleje Na kotli v Hradci Králové 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a 

Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 

Hradec Králové, jejímž předmětem je směna: 

- pozemků  ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové parc.  č.  st.  1337/2,  parc. č. st.  1338/2, 

parc. č. st.  1339/2, parc. č. st.  1340/2, parc. č. st.  1341/2, parc. č. 214/11, parc. č. 214/25, parc. 

č. 214/29, parc. č. 214/30, vše k. ú.  Hradec Králové, obec   Hradec Králové,   

- za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 214/2, parc. č. 214/20 a parc. č. 214/31, vše 

k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,   

a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 

písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění, k uzavření smlouvy.  

 

 

11. Sdělení rektora 

 

- info z jednání s ministryní financí A.Schillerovou v minulém týdnu 

- avízo schůzky z generální ředitelkou Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjany Richterové dne 

18.6. 

- info z jednání se zástupci CČSH o objektu Roháčova 

- info z jednání se zástupci Hospodářské komory Praha o vzniku Polytechnického hnízda, možná 

spolupráce s PedF UK, zodp. pror. Wildová 

- připravit přehled o počtu akreditovaných studijních programů z I, II, III vlny, termín: KR na konci září, 

zodp. pror. Wildová 

- od 1.7. dojde k úpravě poměru osobního ohodnocení ve prospěch tarifní části mzdy na RUK 

- byl vyhlášen personální audit na RUK 

- byl představen návrh termínů zasedání KR, RKR, VR UK a AS UK na období VII/2019 - I/2020, po 

zapracování drobných změn bude rozesláno všem členům KR 

- pozvání od rektora Dr. Merkely na 250. výročí založení Semmelweis University v Budapešti dne 6.9. 

v 10,00 hod., zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo zasedání ČKR dne 6.6. v Hradci Králové, jedná se o volební zasedání na předsedu 

a místopředsedy ČKR 

- avízo semináře na téma Evropské rady pro inovace EIC dne 13.6. od 9-13,00 hod.v Evropském domě, 

účast p. kancléř, popř. zástupce CPPT 

- pozvání na udělení dr.h.c. prof. A.C Johnsonovi a prof. Sebestiánovi Diáz de la Torre na VUT dne 19.6. 

od 10,00 hod., zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- RKR a KR dne 17.6. se uskuteční jako výjezdní na zámku Zahrádky, které začne v 9,00 prohlídkou 

zámku a následovat bude jednání RKR od 10,00 hod. a navazovat po obědě bude jednání KR, členové 

kolegia nahlásí paní Mgr. Markvartové, kdo má zájem o odvoz autem z RUK 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- info ze semináře o finském vzdělávacím systému, paní prorektorka rozešle členům KR 

- info z výjezdního zasedání RVH dne 31.5., bylo diskutováno budoucí hodnocení studijních programů 

- k projektu Stop šikaně 
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- avízo návštěvy odboru OKVA ve dnech 5.-7.6. na Sapienza university v Římě 

- avízo termínu zasedání RVH: 19.6. ve 14,00 hod.; 15.7. od 13,00 hod. ; 26.8. od 13,00 hod. 

 

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: KR vyjádřilo souhlasné stanovisko zapojení UK jako vědeckého 

partnera do této akce, doporučuje oslovit fakulty a informovat průběžně o přípravách na akci, zodp. 

pror. Bárta 

- avízo výstavy „Egyptologie“ v Křížové chodbě bude zahájena 1.8.2019 

- běží přípravy na Expo 2020 

 

prorektor Gerloch 

- info z návštěvy na Uni. v Lodži 

- na následujících jednání VR UK bude vždy projednáno 5 jmenovacích řízení 

 

členka KR doc. Lopatková 

- info o probíhajících setkáních z DSP koordinačních rad  

 

Mgr. Hájek 

- příprava elektronické novoročenky PF 2020 ve spolupráci s p. ředitelem Valo  

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 10. června 2019 ve 14,00 v Malé aule Karolina. 


