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Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 29. října 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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 

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 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana – 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) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Rudolf H o r v á t h, Ph.D. (druhé kolegium)  2. LF 

RNDr. Petr Š m e j k a l, Ph.D.    PřF 

PhDr. Jan R a n d á k, Ph.D.     FF 

Mgr. Bc. David S v o b o d a, Ph.D.    FF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 

 

4. Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2018 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora přijalo návrhy na ocenění publikací Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici 

roku 2018. Cenu získávají: 

 v oborech lékařsko-farmaceutických publikaci Jan Švihovec a kol.– Farmakologie 
 v oborech společenskovědních publikaci Marie Karfíková a kol. – Teorie finančního práva 

a finanční vědy  
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 v oborech přírodovědných matematicko-fyzikálních publikaci Bedřich Moldan – Civilizace na 

planetě Zemi 
 

5. Aktuální počty přijatých/zapsaných studentů v přijímacím řízení  2019/2020 k 24. 9. 2018 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 

4.11.2019. 

 

6. Souhrnný zápis ze setkání koordinačních rad DSP (LS 2018/19) 

 (doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 

4.11.2019. 

 

7. Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s vydáním Knihovního řádu a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy 

s platností od 1. 12. 2019. Zároveň souhlasí se zrušením OR 51/2018. Kolegium rektora doporučuje 

překlad textu Knihovního a výpůjčního řádu a jeho příloh do anglického jazyka.   

 

8. Činnost Klubu Alumni UK v zimním semestru 2019 

 (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje plán činnosti Klubu Alumni UK na zimní semestr 2019 a návrh 

aktivit pro budoucí období.  

 

9. Příručka pro zaměstnance UK 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

10. Návrh dalšího vývoje strategických partnerství na Univerzitě Karlově 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje novou terminologii a koncepci CSP, doporučuje upravit seznam 

klíčových partnerů a procentní zastoupení jednotlivých hodnotících kritérií.  

 

11. Varianty využití zámku Zahrádky a souvisejícího areálu 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje dopracovat tři navrhované varianty a předložit jako 

materiál na RKR dne 3.12.2019. 

 

12. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 

Univerzity Karlovy za rok 2018 dle opatření rektora č. 1/2019 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu 

a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2018 dle opatření rektora č. 1/2019 se 

souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej k dalšímu projednání na RKR dne 4.11.2019. 
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13. Sdělení rektora 

 

- návrhy na udělení medaile doc. PhDr. Barboře Osvaldové z FSV a prof. MUDr. Michaelu 

Aschermannovi, DrSc. z 1. LF Závěr: KR rozhodlo u obou navržených o udělení stříbrné pamětní 

medaile UK 

- avízo návštěvy mezinárodního týmu EUA hodnotitelů na UK, setkání s p. rektorem a vedením 

univerzity a zástupci fakult a členy AS UK ve dnech 30.10. - 1.11.2019 

- vyšel článek o Allianci 4EU+ v Deníku 

- info z výroční konference 4EU+ v Paříži ve dnech 20.-22.10.2019, domluveno rotující předsednictví 

jednotlivých univerzit, nyní předsedá Uni. Sorbonna 

- příprava výročního zasedání 4EU+ v říjnu-listopadu 2020 v Praze, UK převezme předsednictví 4EU+ na 

podzim 2020 

- k plánované výroční konferenci Coimbra Group v roce 2021v Praze, nutné zajistit prostory  

- info o počtu studentů Ph.D. studující v cizím jazyce, bude zveřejněno také na RKR dne 4.11. 

- info k situaci Střediska bezpečnostní politiky a rezignaci PhDr. Miloše Balabána, Ph.D. z funkce 

tajemníka Česko-čínského centra UK, běží audit na IPS FSV UK a vnitřní audit Česko-čínského centra 

- avízo akce Česko A jak dál: „30 let svobody! A jak dál?“ dne 5.11. v Olomouci 

- pan rektor předal jmenovací dekrety do Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci 

s komerčními subjekty členům KR a to pror. Konvalinkovi, pror. Rovné, paní kvestorce a Mgr. Zimovi, 

ustanovit termín prvního zasedání, zodp. prof. Zahálka  

- info z Tematické pracovní skupiny výzkum a vývoj OP JAK 

- k dofinancování Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu FHS, projednávala EK AS UK, běží 

příprava podkladů tak, aby finální materiál byl předložen na KR dne 11.11., zodp. paní kvestorka 

- k soudnímu sporu s prof. Vladimírem Süssem 

- ke kauze MUDr. Š. Kučerové 

- k pravidlům mobility v rámci programu Erasmus +, zodp. zahraniční odbor 

- odešlo stanovisko Koordinačních rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce 

mladých lékařů ČLK dne 16.10. 

- avízo návštěvy starosty Taipei prof. MUDr. Ko ve dnech12.-15.1.2020 v Praze 

- avízo návštěvy vedení University Curych zde na UK dne 5.12.2019 

- pozvání na Vzpomínkový večer k 17. listopadu dne 14.11. od 19,00 na LF HK, zástup za p. rektora pror. 

Gerloch 

- konference „30 let svobody“ dne 15.11. v Senátu PČR, zástup za p. rektora Dr. Shavit 

- pozvání na ukončení sezóny RunCzech 2019 dne 5.11. od 19,00 v hotelu Hilton, zástup za p. rektora 

pror. Wildová 

- pozvánka na slavnostní otevření výstavního projektu Sametová revoluce a multimediální expozice 

Momenty 20. století dne 17.11. v 10,00 hod. v Historické budově NM, zástup za p. rektora pror. 

Gerloch, pror. Wildová 

- pozvánka na konferenci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ dne 7.11. od 9,00 na MHMP, 

zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvánka na výstavu ikon malíře Makaria Tauce a kongres o svaté Anežce České dne 4.11. v 18,00 

v Muzeu Karlova mostu, kongres od 19,00 v kostele sv. Ducha, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na setkání představitelů VŠ dne 29.11. od 10,00 na MZV v Černínském paláci, účastní se 

vedoucí zahraničního odboru Mgr. Kozák 

- avízo setkání koordinátorů univerzitního sportu dne 28.11. v 10,00 v sídle VSC, zástup za p. rektora 

prof. Zahálka 

 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- avízo zasedání Steering Committee dne 17. - 18.11. v Paříži, výběr general secretary 4EU+ 

- příprava setkání programových koordinátorů ve Varšavě 12.-13.12., flagship č. 1. vede pror. Králíčková 
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- avízo zasedání Europaeum ve dnech 21. – 23. 11. v Ženevě 

- avízo slavnostního podpisu smlouvy s CEFRES dne 6.11. v 10,00 hod. 
 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 31.10. 

- tři návrhy na dr.h.c. budou projednány příslušnou komisí dne 21.11. a následně postoupeny jako 

materiál na KR dne 25.11. 

- avízo cesty na oslavy univerzity v Baku ve dnech 25.-26.11. 
 

Mgr. Hájek 

- představeny návrhy ploch pro videomaping v rámci 100. výročí schválení první ústavy 

československého státu Národním shromážděním 29.2.1920, Závěr: KR zvažuje nejvíce variantu 

č. 1 a č. 2 a termín produkce 29.2.2020 

- připraveny elektronické PF 2020, budou distribuovány co nejdříve, ve finalizaci tištěné PF 2020 

- avízo Hokejové bitvy dne 31.10.,  

- avízo připomínky Dne veteránů 11.11. 

- vyjde speciální příloha k výročím listopadů 1939 a 1989 a akcím, které UK pořádá dne 4.11. v MF 

DNES 
 

prof. Volf 

- k chystanému projektu do výzvy OP VVV „Igráček“, nutné najít řešení týkající se  IT systémů, na KR 

4.11. účast zástupců RUK - p. vedoucí odboru vědy Dr. Kvačkové, vedoucí OPP Mgr. Baťkové, ÚVT 

p. ředitele Ing. Papírníka, a Mgr. Maňáska, zodp. pí. kvestorka, pror. Konvalinka a prof. Volf 
 

prorektorka Králíčková 

- v tomto roce odhalen již druhý pokus padělat diplom Univerzity Karlovy  

- v tuto chvíli kumulace velkého počtu vydávaných diplomů UK, prosba o pomoc s podpisy od dalších 

prorektorů 

- jednání zástupců prorektorů Study in Prague na Magistrátu hl. m. Prahy dne 11.11., účastní se paní 

prorektorka 
 

doc. Lopatková 

- info z úspěšné akce Welcome Day pro doktorandy ve dnech 24.-25.10. na RUK 

 

prorektor Konvalinka 

- info z Rady vlády ve věci prescreeningu projektů - mapování tematických oblastí 

- plánuje se Primus day v roce 2020, termín bude stanoven na KR dne 4.11. 

- avízo setkání proděkanů pro vědu na RUK dne 5.11. 

 

prof. Lášek 

- info ze zasedání KaM, připravit finanční výhled KaM 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 4. listopadu 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


