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Zápis ze 4. zasedání kolegia rektora dne 4. listopadu 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. 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 

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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – 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. Změna Zásad programů Progres 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK. 

 

4. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá vedoucím odborů RUK 

a ředitelům relevantních součástí evidovat všechny vzdělávací programy, které uskutečňují, ve 

vzdělávacím portálu pro zaměstnance UK. 

 

5. Informační systém pro zvyšování kvality interních grantových schémat 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s realizací navrženého postupu. 
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6. Trafostanice v ulici Studničkova – 1. LF 

 (kvestorka Oliveriusová) 

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

rozvaděče VN - trafostanice k tíži budovy bez č.p. nebo č.e., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. 

Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby 

a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 

00, IČO 27376516, 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. 

 

 

 

7. Sdělení rektora 

 

- úspěšně proběhlo EUA mezinárodní hodnocení UK, poděkování pror. Wildové a Dr. Šťastné, oficiální 

zprávu od hodnotitelů obdrží UK v lednu 2020 

- info o vítězství Univerzity Karlovy v Hokejové bitvě 

- návrh na udělení medaile prof. MUDr. Janu Dominikovi CSc. emeritnímu přednostovi 

Kardiochirurgické kliniky LF HK a FN v HK, Závěr: KR souhlasí s udělením stříbrné pamětní medaile 

UK, předání proběhne dne 12.12. od 9,00 hod. v  Hradci Králové, ocenění předá v zástupu za p. rektora 

pror. Konvalinka 

- doc. S. Slobodyan M.A., Ph.D. bude jmenován k 1.11.2019 ředitelem CERGE-EI  

- přišel návrh na jmenování Mgr. Pavla Soukupa ředitelem Centra medievistických studií  

- info k Expo 2020, zodp. pror. Bárta 

- ke Kampusu Albertov, zodp. pror. Hála 

- k jednání o Oborové radě studijního oboru Biomechanika 

- předat informaci, zda se sešla Koordinační rada společenských věd do začátku prosince, tj. před RKR 

3.12., zodp. doc. Lopatková 

- k novele zákona 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI 

- info ke klasifikaci hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací, jednání 

proběhne 22.11., výstup bude 29.11., účast Mgr. Kosová 

- budou svolány komise Asociace výzkumných univerzit 

- info k finanční situaci KaM, zodp. pí. kvestorka 

- k Oslavám 17.11. na Albertově, zodp. Mgr. Zima 

- orgány a komise UK, příprava OR na Cenu M. Petruska, zodp. pror. Bárta 

- info k reakreditaci programu Všeobecného lékařství na LF UO 

- jednání ve věci projednávání základních otázek týkající se výstavby nových bloků jaderných elektráren 

a provozu jaderných zařízení a přípravy osnovy budoucí spolupráce dne 22.11. ve 13,00 na MPO, zástup 

za p. rektora pror. Konvalinka 

- setkání nad zveřejněním výsledů výzkumných organizací v modulech M1 a M2 podle Metodiky 17+ za 

rok 2018, rozdělení DKRVO dne 20.11. od 10,00 na MŠMT, zástup za p. rektora p. kancléř 

- pozvánka od Hl.m.Prahy na konferenci Propojené město – rozvoj Prahy v okolí magistrály dne 19.-

20.11. v Rezidenci primátora, zástup za p. rektora paní kvestorka 

- předávání Cen ústavu pro studium totalitních režimů dne 21.11.2019 od 18,00 ve Valdštejnském paláci 

Senátu PČR, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- vyhlášení soutěže Volvo Environment Prize 2020, zodp. pror. Konvalinka 

- pozvání na vyhlášení cen Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci dne 28.11. v 19,00 ve 

Vlasteneckém sále Karolina, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky prof. J. Sokolovi, Ph.D. dne 16.11. a přednesení laudatia, 

zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo zahájení Týdne vědy dne 11.11., zástup za p. rektora pror. Bárta 

- avízo TK k zahraniční spolupráci UK dne 6.11. od 13,30 hod. v Malé aule Karolina 

- avízo TK k Oslavám 17. listopadu dne 8.11. v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 
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8. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- info z oslav 350. výročí založení Univerzity of Zagreb v Chorvatsku 
 

prorektor Hála 

- info z předávání Ceny RVVI panu RNDr. V. Větvičkovi 

- k rekonstrukci na FF UK 
 

Ing. Oliveriusová 

- vyhlášeno výběrové řízení na pojišťovacího makléře, běží termín pro podání nabídek 
 

prof. Volf 

- info o úmrtí emeritního děkana PřF UK prof. Kořínka 

 

prof. Zahálka 

- obdržel žádost k svobodnému přístupu k informacím členů týkající se členů AS UK od p. K. Kňapové 

- k plánovanému výjezdnímu zasedání AS UK  

 

prorektorka Wildová 

- efekt integrace studijních programů, bude předloženo na KR v prosinci 2019 

 

prorektor Bárta 

- info o vydání nového čísla časopisu Forum a speciálního a dvojjazyčného čísla Fora k listopadovým 

výročím 1989, pracuje se na přípravě nových formátů časopisu 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. listopadu 2019 v 13,00 hod. v Malé aule Karolina. 
 


