Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 3. prosince 2019
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – 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
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
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora 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.

Doktor honoris causa
(rektor Zima)
Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa:
Prof. Thomas F. B a b o r, PhD.
1. LF
Dr. Zdeněk D r á b e k, Ph.D.
FSV
Prof. Dr. Phil. PhDr. Marek N e k u l a
FSV
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na udělení čestné vědecké
hodnosti doktora honoris causa pro prof. Babora a prof. Nekulu. KR rozhodlo o udělení zlaté pamětní
medaile UK pro Dr. Drábka.

4.

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(rektor Zima)
Akreditace oboru jmenovacího řízení:
Lékařská fakulta v Plzni UK (1x)
 lékařská fyziologie
1

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádosti na akreditaci
oboru jmenovacího řízení.
5.

Návrh na udělení medailí UK
(rektor Zima)
Návrh na udělení medailí UK:
prof. Madeleine Albright, návrh na udělení zlaté pamětní medaile
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., návrh na udělení stříbrné pamětní medaile
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí.

6.

Nominace na členy hodnotících panelů Grantové agentury ČR (přehled návrhů)
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a vzalo jej na vědomí.

7.

Změna koordinátora programu Progres Q15
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK.

8.

Zásady soutěže Primus a vyhlášení 5. kola pro rok 2020
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo a schválilo návrhy na změny opatření rektora
č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018 a opatření rektora č. 48/2018. Kolegium rektora
projednalo a schválilo vydání předmětného Opatření rektora pro Vyhlášení 5. kola soutěže Primus.

9.

Druhá verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021–2025
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál s tím, že po zapracování připomínek bude
předložen na KR dne 16.12.

10. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově ze
dne 20. 11. 2019
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.
11. Strategie IT, aktualizace 11/2019
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a vzalo jej na vědomí.
12. Návrh pravidel pro možné relokace možných zůstatků prostředků na DRVO
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s možnou podporou vybraných projektů, doporučuje materiál
dopracovat ve spolupráci s vedoucím EO Ing. Karašem a předložit ho na KR dne 16.12.2019 .
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13. Žádost o koupi pozemku parc. č. 493/28 v k.ú. Libni
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s nákupem pozemku parc. č. 493/28 v k.ú. Libni a doporučuje
k předložení AS UK a SR UK.
14. Příprava realizace nemovitostí v k.ú. Libeň – doplnění informací
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí tento materiál a rozhodlo věci nemovitosti v k.ú. Libeň jednat
v rámci univerzity.
15. Sdělení rektora
- k vypořádání připomínek OP JAK
- k novele zákona o vysokých školách
- k pracovní cestě do Indie, zájem o spolupráci Univerzity v Dílí, zaslat výzkumné oblasti v medicíně,
zodp. pror. Škrha
- info o předávání Ceny DZS za internacionalizaci, vyhlášení výsledků dne 12.12. od 17,00 v DOX,
zástup za p. rektora pror. Wildová
- nepravdivé tvrzení v článku SEZNAM. CZ, týká se “Karlova univerzita se distancovala od sinologů. Po
stížnosti z Home Creditu“, žádost o omluvu vzhledem k lživým tvrzením v článku
- příprava odpovědi prof. Šonkovi, předsedovi Koordinační rady biomedicíny, zodp. doc. Lopatková
- pozvání na prezentaci knih Nakladatelství Karolinum dne 11.12. od 17,30 v reprezentačních prostorách,
zástup za p. rektora pror. Royt
- avízo veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2020 dne 21.-22.1.2020 na
výstavišti PVA Expo Letňany, zodp. OVV Mgr. Hájek
- avízo setkání s novináři dne 11.12. od 10,00 hod.
- avízo setkání vedení UK se zaměstnanci dne 17.12. se posouvá na 14,30 hod.
- avízo vánoční večeře členů KR dne 16.12.
- avízo setkání s emeritními členy KR dne 19.12. od 17,00 hod.
- avízo návštěvy Taipei starosty prof. MUDr. Ko Wen-je dne 14.1. v 9,00 hod. v Karolinu a následně na
1. LF UK
- avízo novoročního setkání s velvyslanci na UK dne 28.1. od 14,00 hod.
- pan rektor žádá členy KR o kontrolu „trvajících úkolů“ na KR dne 16.12.
16. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- příprava dopisu náměstku pro legislativu na MV ve věci postupu Odboru azylové a migrační politiky
MV ČR
- podnět na úpravu cestovních náhrad GAUK
Ing. Karaš
- podnět zda stanovit roční maximální limit pro fond provozních prostředků
prorektorka Rovná
- info z výroční konference UNICA v Londýně v minulém týdnu
- avízo Advent na UK dne 4.12. v 17,00
- avízo setkání s VIP Alumni dne 10.12. v 18,00 hod.
- avízo účasti na dr.h.c. Sir prof. Johnu Paulu Giesy dne 5.12. na MUNI
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prorektor Škrha
- avízo návštěvy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf v souvislosti s 25. výročím podpory DAAD
prorektorka Králíčková
- avízo schůzky nad strukturou webu UK, která proběhne v prosinci za účasti pror. Bárty a Dr. Shavit
a paní prorektorky
prorektor Hála
- info z Výroční konference OP VVV dne 28.11.
- info z pracovní skupiny ČKR dne 2.12.
prorektor Royt
- k přípravě Publikace a CD Schola Gregoriana Pragensis k projektu „7 dní na Univerzitě Karlově“
Dr. Fontana
- seznámil členy KR s pracovní verzí dokumentu vytvořeného Komisí etiky vědecké práce a problematiky
související s plagiátorstvím na UK, Závěr: KR doporučuje materiál dopracovat tak, aby mohl být
předložen na KR 16.12.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 16. prosince 2019 v 13,00 hod. v Malé aule Karolina.
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