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Zápis z 30. zasedání kolegia rektora dne 10. června 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

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 

 

Omluveni: 

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

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor 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. Nové opatření rektora – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného 

se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá projednat ho na zasedání studijní 

a sociální komise AS UK. 

 

4. Vyhlášení 17. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2020) 

(prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. 

 

5. Vlastní hodnoticí zpráva pro následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo vlastní hodnotící zprávu pro následné mezinárodní hodnocení 

a ukládá materiál předložit na zasedání rozšířeného kolegia rektora dne 17. června 2019 a dále 

k projednání Akademickému senátu na zasedání dne 21. června 2019. 
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KR navrhuje, aby hodnotitelé navštívili v říjnu 2019 Právnickou a Přírodovědeckou fakultu a ukládá 

pror. Wildové uskutečnění návštěvy s těmito fakultami projednat. 

 

6. Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o Vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020 (dále jen CRP 2020) a souhlasí s návrhem 

termínů a způsobem administrace žádostí v roce 2019. Ukládá materiál předložit k projednání na RKR 

a informovat fakulty. 

 

7. Přehled investičních akcí v programovém financování rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny Univerzity Karlovy 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o přehledu investičních akcí v programovém 

financování, ukládá sledovat jejich priority a  dále projednání přehledu na zasedání RKR. 

 

8. Návrh principů pro rozdělování příspěvku a dotací na UK v roce 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a ukládá ho předložit na zasedání  RKR 

a AS UK.  

 

9. Návrhy na členství ve Vědecké radě UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrhy se souhlasem na vědomí a ukládá je předložit na zasedání AS UK.  

 

 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info ze zasedání ČKR ve dnech 6.-7.6.2019 v Hradci Králové a Bratislavě 

- info k tragickému úmrtí studenta PF UK 

- k jednání ohledně oboru biomechaniky na FTVS 

- odešel dopis na ředitele součástí ve věci akademických pracovníků 

- předložení návrhů na Cenu MŠMT pro vynikající studenty a Ceny za mimořádné činy studentů se 

podávají do 31.8.2019, zodp. pror. Králíčková 

- pozvání na Galavečer k 60.tému výročí založení FTVS dne 27.6. od 17,00 v Martinickém paláci, zástup 

za p. rektora: pror. Wildová,  

- pozvání na Slavnostní zahájení Českých akademických her Brno 2019 dne 24.6. od 18,00 v Centru 

VUT, účast: předseda Zahálka 

- pozvání na konferenci v rámci přípravy nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ „Učíme se pro 

život či pro přijímací řízení?“ dne 17.6. od 9,00-16,30 na PedF UK 

- info z Pražských primátorek: Univerzitní osmy (7.6.2019), zlatá medaile ženské osmiveslice UK 

a stříbrná medaile mužské osmiveslice UK 

- žádost o možnost vystoupení na akademické půdě ze strany lichtenštejnského knížete, předpokládaný 

termín: 5.11.2019 

- info na RVVI dne 3.9. ve věci prescreeningu 
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11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info k alianci 4EU+, plánován konference call všech šesti rektorů, personální změny v kolegiu rektora 

Univerzity Heidelberg 

 

prorektor Konvalinka 

- info k nominaci a návrhům na Českou hlavu 

- hodnocení projektů Primus 

 

prorektor Royt 

- info k akci  k Noc muzeí v Karolinu, účast: 1300 návštěvníků 

 

M. Zima 

- schůzka  s fakultními kontakty pro oblast PR ve věci stavu příprav oslav 30. výročí sametové revoluce-

SVOBODNÝ LISTOPAD, termín: 18. června v Malé aule Karolina od 11.00 hod 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná jako výjezdní v pondělí 17. června 2019 po skončení RKR na Zámku 

Zahrádky. 
 


