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Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 13. ledna 2020 

 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – 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. 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 

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

Ing. Roman Karaš – pověřen agendou kvestora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor 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 opatření rektora č. 19/2018 – Manuál pro doktorské studium 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje materiál v předloženém znění a doporučuje novelizovat Opatření rektora 

č. 19/2018. 

 

4. Změna opatření rektora – č. 34/2018 – Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě 

Karlově 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje materiál, doporučuje zrušit OR 34/2018 a vydat materiál jako nové OR s účinností 

od 1.2.2020. Informace půjde na sociální komisy AS UK. 

 

5. Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 

(prorektorka Králíčková) 
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Závěr: KR doporučuje materiál dopracovat na základě diskuze a následně ho předložit k vyjádření 

Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 

 

6. Sebeevaluační zpráva k modulům 4 a 5 národního hodnocení výzkumných organizací podle 

Metodiky M17+ 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a souhlasí s dalším postupem navrženým 

v předkládací zprávě. 

 

7. Návrh změny Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora po doplnění připomínek souhlasí s návrhem na změnu Principů pro 

rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020  a doporučuje jej předložit plénu AS UK. 

 

8. Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložené opatření rektora. 

 

9. Návrh na snížení administrativní zátěže při zadávání veřejných zakázek 

(Ing. Karaš) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, schválilo navrhované řešení dle alternativy 

č. 1 a ukládá odboru veřejných zakázek připravit příslušný návrh novely opatření rektora č. 27/2016, 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy (ve znění OR 18/2017). 

 

10. Struktura a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit aktualizovaný 

harmonogram na KR dne 20.1.2020. Dále žádá členy KR, aby zkontrolovali za své sekce a oblasti 

navrhované úpravy tabulkové struktury VR UK. 

 

11. Projednání  smlouvy  o  bezúplatném  převodu  vlastnictví k budově na pozemku parc.č. 1412 

v k.ú. Nové Město pro potřeby výstavby budovy Globcentra. 

 (Ing. Karaš) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví 

k nemovité věci, budově bez č.p./č.e., občanské vybavenosti, na pozemku parc.č. 1412, v k.ú. Nové 

Město, od Revmatologického ústavu, jako převodce, na Univerzitu Karlovu a doporučuje  jej  předložit 

k vyjádření Akademickému senátu UK a  poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného 

souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, 

k uzavření smlouvy. 

 

12. Směna pozemků v areálu SC Hostivař 

(Ing. Karaš) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou 

a podílovými spoluvlastníky 1. MUDr. Zdenkou Badal, bytem Nördliche Müncher Str. 45,  82031 

Grünwald, SRN, 2. Josefem Didunykem, bytem Mírová 12, 103 00 Praha 10, 3. Petrem Didunykem, 

bytem 9. května 16, 250 92, Šestajovice, 4. Vítem Didunykem, bytem Jana Srba 14, 104 00 Praha 10, 5. 
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MUDr. Milenou Korálovou, bytem Svobody 40, 350 02 Cheb a 6. Mgr. Danou Voříškovou, bytem Pod 

Lomem 147, 251 01 Babice, jejímž předmětem je směna: 

- pozemku  ve vlastnictví výše uvedených podílových spoluvlastníků parc.  č.  2747/66, 
k. ú.  Hostivař,  - za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 2747/65, k. ú. 
Hostivař,  a parc. č. 519/9, k.ú. Horní Měcholupy,  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.  
 

13. Plagiátorství na UK – doplňující informace 

 (MUDr. Fontana) 

 

Závěr: KR doporučuje dopracovat předložený materiál a rozeslat ho k vyjádření na fakulty a součásti. 

Následně doporučuje předložit jako materiál s názvem „Prevence a posouzení plagiátorství na UK“ na 

KR dne 24.2. 

 

14. Sdělení rektora 

 

- info z účasti na oslavě k 100. výročí založení Československé církve husitské dne 11.1. 

- info z novoročních setkání pana rektora se všemi děkany, řediteli součástí a vedoucími odborů RUK 

(řešeny: zahraniční služební cesty, úložišti S, veřejné zakázky – dojde k aktualizaci OR 27/2016, 

deklarace dl. strategického plánu, podpis Memoranda  MPSV, prodlouží se pracovní doba na RUK od 

6,00-20,00 atd.) 

- stanoveno 5 dní osobního rozvoje, ruší se 3 sick-days, vyjde OR, zodp. pers. odbor 

- podnět od náměstka min. vnitra JUDr. Mlsny ke svolání schůzky zástupce odboru azylové a migrační 

politiky MV a ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV s UK ve věci zefektivnění žádostí 

studentů UK, zodp. pror. Škrha 

- předložena tabulky s vývojem počtu Ph.D. studentů studujících v cizím jazyce, aktualizace v dubnu 

2020, zodp. p. kancléř 

- návrh na ocenění u příležitosti životního jubilea doc. PhDr. Barbory Osvaldové z FSV, Závěr: KR 

souhlasí s udělením zlaté pamětní medaile UK 

- návrhy na ocenění osobnostní UK k jejich životním jubileím, připravit na KR dne 20.1., zodp. p. kancléř 

- návrhy na Cenu Donatio připravit na KR v únoru, zodp. pror. Konvalinka 

- možnost využití odbornosti prof. K. Ismaila pro odbory RUK, působí na LF Plzeň 

- k Lahey medical center, týká se všech lék. fakult, zodp. pror. Králíčková 

- UK získala pozitivní Follow-up evaluation report od IEP 

- info ze schůzky k „Udržitelnému rozvoji“, usnesení o vzniku pracovní skupiny CSR, koordinující role 

COŽP, bude vybrán zástupce z Kolegia na KR 20.1. 

- k nostrifikaci na FaF UK, úprava OR, zodp. pror. Králíčková 

- příprava programu pro právnickou konferenci v PSP ČR dne 29.2., zodp. pror. Gerloch 

- pozvání na dr.h.c. ČVUT panu prof. Wolfgangovi Wahlsterovi dne 21.1. v 10,00 v Betlémské kapli, 

zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo pietní akce k 51. výročí sebeupálení J. Palacha dne 16.1. v 10.00 hod v Karolinu za účasti 

p. rektora a členů KR a od 17,30 Pietní akt před FF UK, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na slavnostním zahájení veletrhu Gaudeamus dne 21.1. v 9,00 v Letňanech a společenský večer 

dne 22.1. od 19,00 v Kaiserštejnském paláci, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo benefičního koncertu studentů 3.LF UK ve prospěch „Tyler Robinson Foundation“ ve Velké aule 

24.4. ve večerních hodinách 

- pozvání na společenský večer prof. Abrahámové „Sebevědomí pro každý den“ dne 22.1. od 19 hod. 

v NM, zástup za p. rektora pror. Škrha 

- avízo setkání s velvyslanci a zástupci diplomatických sborů dne 28.1. od 14,00 hod. v Karolinu 

- avízo videomapingu dne 29.2. 

- avízo zahájení mezinárodního festivalu MENE TEKEL dne 24.2. od 19,00, účast p. rektor 

- avízo Slavnostní shromáždění k 672. výročí založení UK dne 7.4. od 14,00 ve Velké aule Karolina 

- posun začátku KR dne 20.1. od 12,00 hod. 
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15. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- příprava Materiálu o navýšení základního jmění CUIP 

 

prorektorka Rovná 

- avízo „Den UK v Kodani“ dne 9.3. za účasti p. rektora, pror. Wildové, pror. Králíčkové, pror. 

Konvalinky 

- příprava setkání s VIP osobnostmi v Bruselu dne 12.5. 

 

prorektor Gerloch 

- návrh na uskutečnění docentské promoce dne 20.4. od 13,00 hod. Závěr: KR s termínem souhlasí, 

vzhledem k tomu se posouvá KR od 14,00 hod. 

 

prorektorka Wildová 

- info ze schůzky k Biomechanice, příprava sladění studijních předpisů s ČVUT 

- k Memorandu „Nezapomeneme“, paní prorektorka se stala členkou poradního sboru 

 

Ing. Karaš 

- podnět z MFF UK ve věci minimální mzdy, do konce ledna EO připraví aktualizace tabulky mzdového 

předpisu dle nařízení vlády, bude postoupeno ke schválení na AS UK 

 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 20. ledna 2020 ve 12,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 


