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Zápis ze 5. zasedání kolegia rektora dne 11. 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. 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 

MUDr. Josef Fontana – člen 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 

 

 

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 profesorem:  
Doc. MUDr. Tomáš Z e l i n k a, CSc.    1. LF 
Doc. MUDr. Filip M á l e k, Ph.D.    3. LF 
Doc. MUDr. Lenka B o r s k á, Ph.D.    LF HK 
Doc. MUDr. Ondřej D a u m, Ph.D.    LFP 
 

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

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Aleš H e j č l, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Karol Z e l e n í k, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Blanka V a v ř i n k o v á, CSc.    LF HK 
MUDr. Petr V a c h a t a, Ph.D.     LFP 
ThDr. Jiří G e b e l t, Th.D.     HTF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Vědecko-pedagogické tituly – emeritní profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. RNDr. Marie H u š k o v á, DrSc.    MFF 
Prof. RNDr. Jana J u r e č k o v á, DrSc.    MFF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování emeritním profesorem. 

 

5. Vědecko-pedagogické tituly – hostující profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Jesper M o l l e r, DSc.      MFF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

6. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

 (prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 

3. lékařská fakulta UK (1x) 

 pediatrie 

Filozofická fakulta UK (1x) 

 informační věda 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádosti na akreditaci 

oboru habilitačního a jmenovacího řízení oboru Pediatrie a habilitačního řízení oboru Informační věda. 

 

7. Zrušení zájmového sdružení BIOCEV z.s.p.o. 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zrušit zájmové sdružení BIOCEV, z.s.p.o. a provést jeho 

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

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

školách, v platném znění, ke zrušení BIOCEV, z.s.p.o. 

 

8. Komplexní analýza akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ identifikační 

číslo EDS 133D21E000005 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí stav akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 

17. listopadu“ identifikační číslo EDS 133D21E000005 a souhlasí po úpravách s předloženým 

materiálem. Doporučuje materiál předložit Ekonomické komisi AS UK a Plénu AS UK dne 29.11.2019. 

 

9. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace 

o postupu řešení 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, ukládá doplnit do tabulky položku 

trafostanice v Brandýse nad Labem, souhlasí s pokračováním řešení dané problematiky týkající se 

vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci s právním odborem 

a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při možném 

odstraňování právních vad. 
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10. Návrh dodatku č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje 

výkon správy nově nabytého majetku 3. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Hradci Králové a Kolejím 

a menzám, vyjímá se ze správy Kolejí a menz objekt Kolejí Arnošta z Pardubic a provádí se další 

úpravy svěření majetku v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. 

Nové Město v Praze a v k.ú. Horní Malá Úpa, a doporučuje tento dodatek č. 4 předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.  

 

11. Park vodních sportů Troja  - směnná smlouva 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít směnnou smlouvu s Hlavním městem Prahou, IČO: 

00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, jejímž předmětem je směna: 

- pozemku  ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc.  č.  1618/7,  k. ú.  Troja, obec Praha, který vznikl 

oddělením z pozemku parc. č. 1618/1, k.ú. Troja, obec Praha,  

- za pozemek ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1618/2, k.ú. Troja, obec Praha,  který vznikl 

z pozemku parc. č. 1618/2 označený jako díl „c“ a pozemku parc. č. 1625/1 označený jako díl „b“, k.ú. 

Troja, obec Praha, včetně staveb oplocení a zpevněných ploch, 

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.  

 

 

12. Výměna kabelového vedení Poděbrady – ÚJOP 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

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

vedení NN a rozpojovacích skříní k tíži pozemků parc. č. 2000/1 a parc. č. 1998, jehož součástí je 

budova č.p. 77, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem 

zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovacích skříní ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s., se 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. 

 

13. Sdělení rektora 

 

- info o dnešním zahájení Týdne vědy a techniky  

- info o slavnostním podpisu smlouvy CEFRES Univerzity Karlovy s AV ČR a Fr. ambasádou dne 6.11. 

- avízo konference s nobelisty dne 24.6.2020 ve Stavovském divadle, po které bude následovat slavnostní 

recepce v recepčních prostorách Karolina 

- nabídka na účast na Evropských univerzitních hrách 2020 v Bělehradě, zodp. prof. Zahálka, Rada sportu 

- debata k návrhu novely zákona o vysokých školách, připomínky zasílat Mgr. T. Svobodové do 12.11., 

termín odeslání na ČKR je v pátek 17.11.  

- oslovena oborová  komise na startovací byty ohledně doplnění člena (rezignace Dr. Stejskala), zodp. 

doc. Lopatková 

- k metodice identifikace HOČ a NEHOČ 

- budou svolány komise Asociace výzkumných univerzit 

- možnost nominovat pedagogy na Cenu W. von Siemens do kategorie „Nejlepší pedagogický pracovník“  

- příprava odpovědi EK AS k finanční situaci KaM, zodp. p. rektor, paní kvestorka 

- odchod Bc. Elišky Kryčarové z funkce tajemnice AS UK, bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici 
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- novelizace čl. 2 OR 48/2017 Statut cen, řeší studijní odbor 

- info o odchodu 3 zaměstnanců ze SBP na FSV k 31.1.2020  

- ohledně Sinopsis, podnět od HC, řeší FF UK 

- k dopisu z MV ohledně víz zahraničním studentům přijatých na VŠ, řeší zahraniční odbor 

- info o Oznámení Zahájení společného řízení Kampus Albertov – stavební jáma Biocentrum od MČ 

Praha 2 

- převzetí sociologického nakladatelství SLON pod Nakladatelství Karolinum 

- info o přípravě materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+  

- zapojení UK do oslav 60. výročí prvního výstřelu laseru, zodp. Mgr. Hájek 

- avízo setkání s prof. Sachsem v Karolinu dne 22.11. od 17,30 

- pozvání na konferenci „Remeš a Praha – dvě korunovační katedrály“ dne 21.11. na Arcibiskupství 

pražském, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- avízo vánočního setkání vedení univerzity se zaměstnanci RUK dne 17.12. od 14,00 hod. 

 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Konvalinka 

- info ze zasedání LERU CE7 v Budapešti 

- avízo setkání řešitelů Primusu v rámci akce „Primus day“ dne 15.1.2020 na UK 
 

kancléř Prášil 

- info ze dnešního jednání konzultační skupiny na MŠMT ve věci SZ2021+ 
 

prorektorka Wildová 

- info ze předávání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu DOFE SILVER CEREMONY 
 

prorektor Bárta 

- avízo zahájení výstavy „Náš listopad 89“ dne 14.11. od 16,30 v Císařském sále Karolina 

 

prorektorka Králíčková 

- běží návštěvy zaměstnanců studijního odboru RUK na studijních odděleních fakult 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. listopadu 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


