Zápis z 34. zasedání kolegia rektora dne 2. září 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
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka 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. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, 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
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.

Vypořádání připomínek fakult ve vzoru dohody o dvojím vedení disertační práce a příslušné
metodice studia Cotutelle
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere úpravy na vědomí a souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách UK.
KR ukládá Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK změnit opatření rektora č. 25/2019 v souladu
s předloženou metodikou.

4.

Shrnutí aktuálního stavu plnění úkolů vyplývajících z dopisu 1. místopředsedy RVVI z 9. 7. 2019
– dílčí plnění opatření Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu
České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí shrnutí aktuálního stavu plnění úkolů vyplývajících z dopisu
1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., ze dne 9. 7. 2019
a ukládá Ústřední knihovně pokračovat v jejich plnění.
Kolegium rektora ukládá všem fakultám a dalším součástem Univerzity Karlovy pokračovat ve
spolupráci na dodání dat požadovaných RVVI o výdajích za předplatná časopisů mimo CzechELib
za rok 2019, o výdajích za všechny publikační poplatky spojené s open access za období 2016-2018
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a o výdajích na vydávání platinum open access časopisů na UK. Data fakulty a další součásti dodají
Ústřední knihovně, která je již za tímto účelem oslovila prostřednictvím knihoven a vydavatelství UK
v červenci 2019.
Kolegium rektora doporučuje předložit přehled nákladů s tím spojených na KR v listopadu 2019.
5.

Návrh první verze Strategického záměru UK 2021 - 2025
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje předložit upravenou verzi SZ UK 21 - 25 s dopracovaným Úvodem
a Mission statements na KR 16.9.

6.

Projekt Charles Abroad
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje zahájení projektu.

7.

Návrh na změnu názvu Informačního, poradenského a sociálního centra UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s přejmenováním Informačního, poradenského a sociálního centra UK
na UK POINT a doporučuje realizovat změny s tím související k 1.10.2019.

8.

Postup v organizaci iniciativy Svobodný listopad
(Mgr. Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a doporučuje předložit kompletní program
oslav na KR na začátku října.

9.

Uložení kabelového vedení v areálu BIOCEV
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení
distribuční soustavy – kabelového vedení NN, k tíži pozemků parc. č. 294/6, 294/7 a 306, k.ú. Vestec
u Prahy, obec Vestec, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a doporučuje
návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného
předchozího souhlasu k uzavření smlouvy.

10. Přeložka vysokého a nízkého napětí vyvolaná výstavbou pavilonu matematiky a informatiky
v Troji
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy – přeloženého kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení
v rámci stavební akce s názvem: „UK-MFF Troja přeložky kVN, kNN a sdk“, k tíži pozemku parc.
č. 404/1, k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve
prospěch PREdistribuce, a.s., IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému
senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu k uzavření smlouvy.
11. Sdělení rektora
- info o dnešní TK týkající se univerzitního hokeje
- info o udělení Medaile J. Hlávky 2019 panu prof. Janu Sokolovi Ph.D. z FHS UK
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- návrh na udělení medaile Dr. Robertu Maierovi za česko-německou spolupráci v oblasti historické
edukace, Závěr: KR souhlasí s udělením stříbrné medaile UK
- KR souhlasí se záštitou projektu projektu Schola Gregoriana Pragensis „7 dní na Karlově univerzitě“
a podporou realizace nákupem 300 CD
- stipendistou V. Havla se stal azerbajdžánský student z FSV, zodp. odbor OVV

12. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- pozvání k 100. výročí založení Univerzity v Baku dne 25.-26.11., zástup za p. rektora pror. Gerloch
- pozvání zástupce UK na setkání Spolku lékařů českých dne 18.11. v 17,00 hod. v Lékařském domě,
přednášku na téma 100. egyptologie přednese prof. Bárta
prorektorka Wildová
- avízo setkání hodnotitelů EUA zde na UK ve dnech 29.10. – 1.11., paní prorektorka rozešle program
všem členům KR
- nabídka zřízení dětské skupiny - miniškolky Medvídek bude rozeslána na fakulty
prorektor Hála
- info o vyhlášení výzvy OP VVV Igráček dne 28.8. na MŠMT
- byl odeslán „Předpoklad čerpání dotačních prostředků v programech reprodukce majetku VVŠ“ na
MŠMT
kvestorka Oliveriusová
- info k způsobilým výdajům OP VVV
prorektor Bárta
- byl schválen kalendář UK 2020
- info o personální konsolidaci na odboru vnějších vztahů

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková. Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 16. září 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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