Zápis ze 6. zasedání kolegia rektora dne 25. listopadu 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. 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. Roman Karaš – pověřen agendou kvestora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Mgr. Michal Zima – 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.

Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2019
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Cenu Wernera von Siemense 2019
v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník nominuje kandidátku: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
z PřF UK.

4.

Nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR souhlasí s návrhem pana rektora na předložení návrhu na nominaci doc. Češky do Rady pro
vnitřní hodnocení UK.

5.

Přehled horizontální prostupnosti napříč fakultami UK
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 3.12.2019.
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6.

Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 2018/2019
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje materiál předložit RKR 3.12. a poslat koordinačním
radám doktorského studia.

7.

Reflexe Souhrnné studie z výzkumu doktorského studia na UK a návrhy opatření na zlepšení jeho
podmínek a výsledků
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje realizaci navržených opatření. Dále doporučuje materiál
předložit RKR a dále pracovat s výstupy souhrnné studie v rámci koordinačních rad doktorského studia.

8.

Návrh podpory ekonomicky znevýhodněným uchazečům o studium na Univerzitě Karlově
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora vítá tuto iniciativu, která je v tuto chvíli představována na fakultách. Pan rektor
bude informovat členy RKR a doporučuje o této podpoře znevýhodněných studentů diskutovat na
ekonomické a sociální komisi AS UK. Dále ukládá předložit rozpracovanou variantu A – Platby za
přihlášky jako materiál na KR na jaře 2020, tak aby návrh se mohl projevit pro přijímací řízení pro ak.
rok 2021/22 a byl zapracován do Principů 2021.

9.

Scholars at risk
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zapojením Univerzity Karlovy do sítě Scholars at risk, a to
v podobě „contributing membership“.

10. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 4.7. – 20.11. 2019
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí.
11. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 12. 11. 2019
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.
12. Průběžná aktualizace dokumentu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV,
příloha Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo průběžnou aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje
Univerzity Karlovy pro OP VVV a ukládá rektorovi UK jeho schválení.
13. Návrh rozdělení alokace připravovaného celouniverzitního projektu Mobility na UK II
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí beze změn s návrhem rozdělení alokace připravovaného
celouniverzitního projektu Mobility na UK II a doporučuje materiál rozeslat na fakulty.
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14. Zajištění předfinancování realizace projektu ve výzvě OP VVV Zvyšování kvality interních
grantových schémat („Igráček“)
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a souhlasí s navrženým způsobem předfinancování projektu
z vlastních zdrojů UK (formou návratné půjčky z mimořádného příspěvku). Kolegium rektora
doporučuje předložit materiál na EK AS a Akademickému senátu UK.
15. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2019
(Ing. Karaš)
Závěr: KR bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu UK a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí
k 30. 9. 2019.
16. Výsledky sběru dat v souvislosti s výzvou 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 Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí shrnutí výsledků sběru dat v souvislosti s výzvou
1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., ze dne 9. 7. 2019.
Kolegium rektora ukládá Ústřední knihovně UK odeslat údaje o platbách UK za publikační poplatky
spojené s open access za období 2016-18 do mezinárodní databáze OpenAPC.
17. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Československou církví husitskou
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Československou církví husitskou, IČO: 00445185,
se sídlem Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
31. 12. 2008, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, úprava výpovědního důvodu, změna výše
nájemného a závazek nájemce provést investice a opravy předmětu nájmu, a doporučuje předložit jej
k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK.
18. Návrh na akvizici nakladatelství SLON do portfolia Nakladatelství Karolinum
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora přijalo návrh na vědomí a uložilo Nakladatelství Karolinum a Rektorátu UK,
aby dále jednalo se zástupci nakladatelství SLON ve věci akvizice.
19. Sdělení rektora
- pan rektor přivítal Ing. Karaše v Kolegiu rektora, který je po rezignaci z osobních důvodů paní
kvestorky Ing. Oliveriusové ke dni 14.11.2019 pověřený agendou kvestora UK
- pan rektor a členové KR poblahopřáli prof. Bártovi k Ceně za vědu a výzkum Česká hlava
- info o vyhlášení nejúspěšnějšího projektu týmu doktorandů se specializací Europaea v Ženevě, součástí
týmu je i studentka z FSV UK
- info z pracovní cesty v Indii v minulém týdnu
- UK získala stavební povolení na zřízení provizorní menzy v areálu Albertova
- ke Kampusu Albertov, materiál připravit na prosincové KR, zodp. pror. Konvalinka
- návrh na poskytnutí bezúročné půjčky – rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu, dnes bude
projednávat EK AS
- připomínky k návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, zodp. pror. Wildová, pror. Králíčková
- k novele zákona o podpoře VaVaI, avízo jednání prac. skupiny dne 27.11. na AV ČR
- HOČ, NEHOČ, zodp. pror. Konvalinka
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- k setkání pracovních skupin Asociace výzkumných univerzit, termín studijní komise dne 20.1., vědecké
komise 16.1.
- žaloba Biocev na Finanční úřad, Závěr: KR souhlasí se spoluúčastí na zaplacení poplatku s ÚMG
- k žádosti financovat prodloužení Primusu u dvou mezinárodních projektů, zodp. pror. Konvalinka –
návrh postupu jak kofinancovat z RUK mezinárodní projekty, které získaly grant, týká se jen
ekonomicky slabých fakult
- k hodnocení dle metodiky Hodnocení 17+ pilíř M1, M2, zodp. pror. Konvalinka, podklad připravit do
30.11.
- k běžícímu internímu auditu na Česko-čínské centrum
- do Komise pro přidělování startovacích bytů bude jmenován RNDr. Jakuba Vaverku, Ph.D., příprava
dekretu, zodp. doc. Lopatková
- info ze zasedání Pracovní komise pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty,
předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal Zima, komise může přizvat ke spolupráci nezávislé
společnosti či osoby (např. Transparency International atd.)
- návrh na udělení historické pamětní medaile prof. PhDr. Jozefu Leikertovi, Litt.D. v souvislosti s 80.
výročím událostí 17.11. 1939, Závěr: KR s udělením pamětní historické medaile souhlasí, zodp. pror.
Royt
- k vzniku busty prof. Alberta na Albertově na podzim 2020, zodp. pror. Royt
- vznik pamětní desky obětem studentů a učitelů padlým během 1. a 2. sv. války
- k plánované vzdělávací konferenci na La Sapienza Univesita v Římě
- avízo zasedání RKR od 9,00 hod a KR od 11,00 hod. v úterý 3.12.2019
20. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- info z jednání se zástupci University of Memphis ohledně přípravy Memoranda o spolupráci dne 21.11.
- zájem České televize o natáčení rozhovoru k úspěchům CUIP
prorektorka Rovná
- info ze zasedání Steering Committee dne 18.11. v Paříži, byl doporučen ke schválení rektorům 4EU+ na
pozici general secretary pan Wolker Balli
- UK finanční managerkou pro 4EU+ se stala paní Ilona Přečková
- info z jednání s panem prorektorem ze St. Andrew
- avízo přednášky francouzské ministryně pro Evropu dne 28.11. od 17,30 ve Velké zasedací síni
Karolina
- avízo přednášky Post-revolutionary Hopes and Disillusions proběhne za účasti francouzského a českého
ministra zahraničních věcí dne 6.12. od 14,00 hod. ve Vlasteneckém sále, budou pozváni členové RKR
a VR UK
prorektor Škrha
- dotaz, zda pokračovat v členství v Magna Charta pro rok 2020, Závěr: KR souhlasí s členstvím UK
i v dalším roce
- avízo návštěvy University of Zurich dne 4.12. na UK, zahájení jednání v 9,30 hod. za účasti p. rektora,
slavnostní večeře od 19,30 v restauraci U Supa
- info ze zasedání mezinárodní konference v Hradci Králové, vynikající úroveň účastníků konference
prorektorka Wildová
- info z Informačního dne UK 23.11.2019 na Albertově, skvěle připraveno, menší účast ze strany
veřejnosti, zvážit placenou propagaci v příštím roce
- info z otevření výstavy „Sametové vzpomínky“ v Novoměstské radnici, avízo zahájení umělecké
soutěže pro příští rok „Nezapomeneme“ u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války
a připomínky holokaustu
- návrh RVH na zrušení NMgr. studijního programu Ergoterapie, bude předloženo VR UK dne 28.11.
4

prorektor Hála
- info o schválení na MŠMT dodatku k investičnímu záměru Rekonstrukce Opletalova FF UK
- odešel dopis na MŠMT ve věci stavby přetlakové haly v areálu Veleslavní FTVS
- info ze 4. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR konaného dne 19.11.
profesor Volf
- info o počtu podaných projektů GAUK, celkem 960, o 20 více než loni
profesor Zahálka
- avízo dnešního zasedání Sociální komise s účastí stávkujících studentů Univerzita za klima
prorektorka Králíčková
- info o zaznamenání dalšího pokusu o plagiátorství (resp. autoplagiát)
- ve věci nostrifikací FaF UK, avízo metodické schůzky na fakultě dne 10.1.2020
prorektor Konvalinka
- info z přednášky o udržitelném rozvoji prof. Jeffrey Sachse, poradce gen. tajemníka OSN, dne 22.11.
v Karolinu
Mgr. Hájek
- k videomapingu v únoru 2020
- avízo nasvícení Karolina červenými světly v souvislosti s akcí Červená středa připomínající osoby
pronásledované pro víru dne 27. 11. 2019, od 13,00 hod konference "Problémy náboženské svobody
v Evropě" ve Vlasteneckém sále Karolina, od 18,00 hod. Židovsko-křesťanská modlitba ve Velké aule
Karolina
Dr. Shavit
- velké poděkování všem kolegům zapojeným do vyjednávání se stávkujícími studenty Univerzita za
klima
- avízo chystané schůzky PR zaměstnanci z fakult nad možností společné náborové kampaně pro studenty
dne 10.1.2020
prorektor Bárta
- k přípravě smlouvy mezi UK a Národním muzeem v souvislosti s plánovanou výstavou Sluneční
králové, která bude zahájena 30.6. 2020 v NM, avízo jednání dne 2.12.2019 s egyptským ministrem pro
památky
- info z Týdne vědy a techniky AV ČR
prorektor Royt
- avízo přípravy mezinárodní konference v rámci výročí 1100 let od zavraždění Svaté Ludmily v roce
2021 a související putovní výstavy
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Příští kolegium rektora se koná v úterý 3. prosince 2019 v 11,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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