Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne 24. února 2020
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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, 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
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Viktor S o u k u p, Ph.D.
Doc. MUDr. Radan K e i l, Ph.D.
Doc. MUDr. Ladislav K r o f t a, CSc.
Doc. MUDr. Jan B a x a, Ph.D.
Doc. PharmDr. Karel Š m e j k a l, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Š t o c h l, Ph.D.

1. LF
2. LF
3. LF
LFP
FaF
FTVS

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Jan K ř í ž, Ph.D.
MUDr. Tomáš U h e r, Ph.D.
MUDr. Libor F i l a, Ph.D.

1. LF
1. LF
2. LF
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MUDr. Aleš T o m e k, Ph.D.
PharmDr. Tomáš S i a t k a, CSc.
RNDr. Karolina S c h w a r z o v á, Ph.D.
JUDr. PhDr. Marek A n t o š, Ph.D.
PhDr. Kateřina K r á l o v á, Ph.D.

2. LF
FaF
PřF
PF
FSV

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
4.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na medaile:

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. , FF, návrh FF na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. , PF, návrh PF na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. ,1. LF, návrh rektora na stříbrné udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. JUDr. Hana Marková, CSc., PF, návrh PF na udělení stříbrné pamětní medaile UK
doc. Jiří Mrázek, Th.D., ETF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., 1. LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc., PřF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
Mgr. Edvinas Raudonikis, velvyslanec Litvy v ČR, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., PF, návrh PF na udělení stříbrné pamětní medaile UK

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením navržených medailí.
5.

Juniorská univerzita Karlova-informace o 5. ročníku uskutečněného v zimním semestru AR
2019/2020
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.

6.

Pražská muzejní noc v Karolinu
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zpřístupněním Karolina během Pražské muzejní noci dne 13. 6.
2020. KR souhlasí s přidělením mimořádné dotace do výše 40 000 Kč pro zajištění Pražské muzejní
noci v Karolinu.

7.

Třetí verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021–2025
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora: schvaluje po zapracování připomínek předložený návrh SZ UK 2021-2025
a doporučuje předložit materiál na KR dne 10.3.

8.

Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2020
(prof. Volf)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje
financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích.

9.

Návrh Principů čerpání prostředků z mimořádného příspěvku (tzv. Mikuláš) na podporu
projektů/akcí fakult a součástí UK
(rektor Zima)
Závěr: KR schvaluje po zapracování připomínek návrh Principů čerpání prostředků z mimořádného
příspěvku (tzv. Mikuláš) a doporučuje předložit ke schválení AS UK.
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10. Poskytnutí prostředků na rozvoj SIS
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s poskytnutím uvedených prostředků
pro rozvoj SIS a doporučuje předložit materiál ke schválení AS UK.
11. Darovací smlouva o převodu vlastnictví pozemku - RINGEN
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít darovací smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako
obdarovaným a Městem Litoměřice, se sídlem Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01,
IČO: 00263958, jako dárcem, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 4008/131, k. ú. Litoměřice,
obec Litoměřice, 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, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.
12. Návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o.
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se
společností Autocentrum Plzeň s.r.o. a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK
k vyjádření.
13. Přeložka plynového vedení - Kampus Jinonice
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění plynárenského
zařízení k tíži pozemku parc. č. 764/228, parc. č. 764/273, parc. č. 764/272 a parc. č. 764/110, k.ú.
Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby
a oprav plynárenského zařízení ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, IČO 27403505, 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.
14. Prevence a posuzování plagiátorství na UK - Výstup komise etiky vědecké práce a problematiky
související s plagiátorstvím na UK
(MUDr. Fontana)
Závěr: KR doporučuje vydat jako OR s doplněním edukativních materiálů do konce března 2020.
15. Obecná kritéria UK pro sponzorskou a partnerskou spolupráci
(Mgr. Zima)
Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál a doporučuje po zapracování drobných formulačních
úprav předložit OR k vyjádření AS UK.
16. Sdělení rektora
- pan rektor přivítal mezi členy Kolegia rektora nového kvestora UK pana JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D.,
který bude jmenován do funkce k 1.3.2020
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- oznámení o úmrtí paní prof. RNDr. Marie Stiborové, DrSc., pamětní medaili převezme na VR dne 27.2.
in memoriam její dcera
- info ze zasedání Pléna ČKR dne 13.2.
- info z dnešního přijetí velvyslanců Chile, Iráku a Portugalska panem rektorem, portugalský
p. velvyslanec nabídl možnost propojit UK s fakultní nemocnicí Univerzity Coimbra v rámci
medicínského rozvoje a zapojit UK do M8 Alliance of Academic Health Centers, zodp. pror. Škrha
- k NAÚ, návrhy na místopředsedu do 31.3.2020 za ČKR
- příprava Memoranda o vzájemné spolupráci mezi UK a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, zodp.
p. kvestor, p. rektor
- k rozpočtu na program Erasmus +
- k novele zákona o NKÚ
- info o finančních prostředcích na vědu pro jednotlivé VŠ pro rok 2020
- slavnostní projevy v rámci oslav založení UK dne 7.4. přednese paní prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
a paní eurokomisařka Mgr. et Mgr. Věra Jourová
- zájem o administrativní budovu Zámku Zahrádky od neziskové společnosti Fortuna in natura z.s., zodp.
p. kvestor
- info o vydané publikaci LERU Towards a Research integrity culture at universities: from
recommendations to implementation
- příprava rámcové smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů mezi UK
a Slovenskou akademií věd, zodp. doc. Lopatková
- představena struktura VZČ UK 2019 – příběhová část, Závěr: KR souhlasí s touto podobou VZČ, zodp.
p. kancléř
- zasedání EUA dne 13.3. v Karolinu, příprava prezentace, zodp. OVV Mgr. Podzimek
- k projektu Kampus Albertov, proběhlo jednání s panem ministrem MŠMT
- k projektu UniMec LF Plzeň, probíhají jednání s MŠMT
- pozvání na V4 Music Tour concert pořádaný Semmelweis university dne 14.3. v Obecním domě, zodp.
pror. Škrha
- pozvání na slavnostní otevření Servisní laboratoře elektronové mikroskopie dne 27.2. od 10,00 v Ústavu
molekulární genetiky AV ČR, zástup za p. rektora pror. Hála
- pozvání na udílení dr.h.c. prof. Robertu S. Kaplanovi dne 24.4. v 11,00 hod. na VŠE, zástup za
p. rektora pror. Gerloch
- pozvání na udílení dr.h.c. v oboru informatiky Rossovi Johnu Andersonovi dne 19.3. v 10,00 na MU
v Brně, zástup za p. rektora pror. Royt
- avízo zahájení akce Týden Mozku dne 16.3. v 11,00 v AV ČR, zástup za p. rektora pror. Bárta
- avízo setkání s panem premiérem dne 28.2.
- UK se spolupodílí na pořádání akce Pohybem proti obezitě dne 4.3. od 8-18,00 v OC Quadrio,
v prostorách Karolina proběhne tisková konference
- avízo videomappingu na fasádě budovy Karolina dne 29.2. od 18,30 hod do 22,30 hod.
- avízo semináře „Ženy ve vědě“ od 9,30 – 17,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina a vydání
speciálního magazínu Forum na začátku března
17. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- k elektronické evidenci pracovní doby
- info z přípravy partnerské smlouvy a zakládací listiny pro Kampus Hybernská, jednání na Magistrátu
Hl. m. Prahy
- k nabídce od společnosti Compelson, bude osloveno CPPT
prorektorka Rovná
- info ze setkání working group education a flagships 4UE+ dne 20.-21.2. v Kodani za účasti paní pror.
Rovné, pror. Králíčkové a pror. Wildové
- info ze schůzky nad pravidly financování 4EU+ s panem Ing. Karašem
- avízo setkání prorektorů pro vědu a vzdělávání 4EU+ dne 6.3.
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- avízo setkání 4EU+ dne 26.3. ve Varšavě, účast pror. Rovná, pror. Konvalinka
prorektor Škrha
- info na Ministerstvu zdravotnictví ve věci přípravy nové veřejnoprávní smlouvy s univerzitami
- info z jednání ve věci akreditací dne 19.2. v PSP ČR
- ke kmenovým zkouškám na univerzitách
prorektor Hála
- info z mimořádného zasedání monitorovacího výboru Praha Pól růstu dne 18.2.
prof. Volf
- probíhají oborové rady GAUK
- příští týden proběhne grantová rada, materiál na KR půjde 10.3.
MUDr. Fontana
- další postup řešení CRP v oblasti prevence plagiátorství, informace budou rozeslány na fakulty
prorektorka Králíčková
- k pilotnímu programu CŽV – systém vzdělávání
- avízo schůzky se zástupci fakult k podpoře cizojazyčných studijních programů dne 26.2.
- příprava materiálu „Zpráva o sportovních aktivitách pro studenty se speciálními potřebami na UK
v letech 2017 až 2019“, termín předložení začátek dubna 2020
prorektor Konvalinka
- info o probíhajícím hodnocení vědy na UK
- k programu Igráček
- info k národnímu hodnocení
prorektor Royt
- info z účasti na VR Akademie věd ČR
- v jednání uspořádat národní koncert v rámci oslav 400. výročí bitvy na Bílé hoře v chrámu sv. Mikuláše
prof. Lášek
- avízo setkání s prezidentem mezinárodní asociace U3V AIUTA Francois Vellasem dne 9.3., návštěva
Karolina
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 2. března 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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