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Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 6. ledna 2020 

 

 

Přítomni: 

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

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 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení medaile: 

prof. RNDr. Josef Loub, CSc., PřF UK, návrh na udělení zlaté medaile, termín předání VR 30.1.2020 

 

Závěr: Kolegium rektora s udělením zlaté medaile souhlasí. 

 

4. Aktualizace Opatření rektora č. 58/2018 týkající se priorit pro činnost Fondu mobility Univerzity 

Karlovy pro rok 2020 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí se zrušením Opatření č. 58/2018 a vydáním 

nového OR pro rok 2020. 
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5. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek –aktuální stav 

 (prorektor Bárta) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a ukládá předložit zprávu o dalším vývoji na KR v termínu březen 

2020. 

 

6. Výstavba multifunkční budovy 2. LF v Praze v Motole 

 (Ing. Karaš) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby mezi Univerzitou 

Karlovou jako stavebníkem a Fakultní nemocnicí v Motole, IČO: 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 

06 Praha 5, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavby multifunkční budovy pro potřeby 

2. lékařské fakulty k tíži pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole parc. č. 346, jehož 

součástí je  budova bez č.p., parc. č. 347, jehož součástí je  budova bez č.p., parc. č. 348, jehož součástí 

je  budova bez č.p., parc. č. 352/2, parc. č. 352/33, parc. č. 352/34 a parc. č. 456/2, k.ú. Motol, obec 

Praha, 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. 

 

7. Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady 

 (Ing. Karaš) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s panem Tomášem Vrbou, IČO: 87161559, se sídlem 

Cukrovarská 198, 290 01 Poděbrady II, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 

nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře 606,79 m², 

za nájemné ve výši 1.049.100,00 Kč + DPH ročně a doporučuje předložit jej k vyjádření 

Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 

 

8. Sdělení rektora 

 

- info o úmrtí paní doc. RNDr. Jitky Machové CSc., první porevoluční proděkanky na PedF UK 

- info o úmrtí pana doc. MUDr. Václava Jiráska CSc. ve věku 90 let 

- info o podpisu Memoranda o podpoře VaVaI, běží příprava novely Zákona o VaVaI  

- příprava novely Zákona o vysokých školách, info půjde na RKR dne 13.1., zodp. pror. Wildová, pror. 

Králíčková 

- info z jednání Prag EI v prosinci 

- k návrhu Strategickému plánu Horizon Europe 

- probíhá příprava účasti UK na zahraničních studentských veletrzích pod hlavičkou Study in Prague, 

Study in the Czech republic, koordinuje OSZS a zahran. odbor 

- příprava schůzky s Japonským velvyslanectvím, zájem o spolupráci  

- UK se stala kontaktním bodem globální sítě Sustainable Development Solutions Network, kontaktní 

osobou je prof. Frouz, zodp. pror. Konvalinka 

- připravit materiál o vývoji programu „Progres 2“ od roku 2022, termín: KR červen 2020, zodp. pror. 

Konvalinka 

- ve věci konírny, zodp. pror. Hála 

- byla zahájena likvidace Sdružení BIOCEV z.s.p.o. 

- k přípravě DSP biomechanika jako prvního meziuniverzitního programu, avízo jednání dne 7.1. s účastí 

zástupců z NAÚ, zodp. pror. Wildová 

- avízo volby nové sedmičlenné Etické komise UK do konce ledna 2020 

- odbor výstavby zadá vypracovat další posudky na objekt Zahrádky, zodp. pror. Hála 

- byl odeslán dopis paní M. Albrightové s návrhem na Cenu Karla IV. 

- info z dnešního jednání k přípravě setkání Nobelistů v ČR dne 24.6. od 17,00-20,00 hod. ve Stavovském 

divadle, následuje recepce v prostorách Karolina, zodp. pror. Rovná, pror. Konvalinka 
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- uzávěrka přihlášek na pozici kvestora UK skončila dne 6.1.2020, tento týden proběhne předvýběr 

uchazečů, kteří se zúčastní ústních pohovorů s poradní komisí rektora (p. kancléř, prof. Zahálka, pror. 

Wildová, pror. Konvalinka, doc. Nigrin) dne 16.1. , následovat bude finální kolo s p. rektorem 

- avízo uctění památky Jana Palacha dne 16.1. v 10,00 hod. na Husově dvorku 

- k přípravě TZ k výročí úmrtí prof. Milady Paulové dne 17.1., zodp. OVV 

- avízo videokonference Coimbra Group dne 31.1. 

- avízo setkání členů ČKR s prezidentem EUA p. Michaelem Murphym dne 13.3. od 10,00 v Karolinu, 

příprava prezentace o českém vysokém školství, zodp. OVV 

- avízo setkání se zástupci ULLH a EUHL k univerzitnímu hokeji dne 13.1. od 15,30 za účasti p. rektora, 

pror. Wildové, prof. Zahálky a Mgr. Zimy 

- pozvání na Comenius Commemoration Day 2020 v Nardenu dne 28.3., účast p. rektor, pror. Wildová, 

pror. Royt 

- avízo Plesu UK dne 17.1.2020 

- členové KR schválili rozpis termínů na KR, RKR, VR UK a AS UK pro období leden – září 2020, bude 

předán na odbory RUK i členům RKR 

 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k nominaci do Rady Kolejí a menz, příprava jmenovacích dekretů k 1.2.2020 

 

prorektorka Rovná 

- k aktivitám 4EU+, conference call dne 23.12. a 6.1., avízo setkání pracovní skupiny dne 9.1. v Paříži za 

účasti pror. Wildové a pror. Králičkové 

- příprava setkání představitelů 4EU+ dne 15.-17.11. 

 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 30.1. 

 

prorektorka Wildová 

- info o získání CRP Join degree 18+, avízo schůzky se zástupci fakult na začátku února 

- info o podpisu první smlouvy Cottitelle v rámci 4EU+ 

- k přípravě Memoranda o spolupráci na projektu „Nezapomeneme“, schůzka se zástupci PedF a FSV na 

konci ledna 

- k prezentaci Stop šikaně v rámci Unesco 

 

prorektor Hála 

- info o vyhlášení rozvojového programu 133 220 dne 12.12. na MŠMT  

- v pátek odejde na MŠMT celouniverzitní projekt „Igráček“, velké poděkování za přípravu Ing. Baťkové 

 

prof. Volf 

- k soutěži SVV 

- k hodnocení GAUK 

 

Mgr. Zima 

- info o setkáních pracovní skupiny týkající se sponzoringu, usnesení bude připraveno na AS UK dne 

24.1.  

 

profesor Zahálka 

- avízo schůzky účastníků „klimatické hrozby“ dne 9.1. na PedF UK 

- info o vysokém počtu zaslaných přihlášek v rámci vypsané výzvy MŠMT dne 23.12. na podporu 

sportovců 
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MUDr. Fontana 

- info o získání CRP týkající se Plagiátorství, ve spolupráci s MU Brno budou osloveny další vybrané 

vysoké školy pro zapojení do programu 

 

prorektorka Králíčková 

- info o získání CRP Study in Prague 

- úspěšně proběhla metodických návštěva zástupců RUK na všech studijních odděleních všech fakult, 

kromě FaF UK, tam schůzka 10.1. 

 

Dr. Shavit 

- avízo schůzky s fakultami ve věci  náborové kampaně studentů na UK dne 10.1. 

- avízo schůzky s fakultami nad podobou uni. webu v lednu 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo setkání nejlepších řešitelů v rámci „Primus Day“ dne 15.1.2020 od 10,00 hod. na UK 

- avízo zasedání Mezinárodní rady UK dne 22.6-23.6. v Karolinu 

- možnost zasílat nominace na Cenu Učené společnosti za výzkum do 31.1.2020 

 

prorektor Royt 

- předložil členům KR několik grafických návrhů na pamětní desku obětem válek 

 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 13. ledna 2020 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


