Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 3. 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. 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
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:
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – 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.

Nominace na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2019
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Josefa Hlávky za
vědeckou literaturu celkem 5 titulů:
FF UK – prof. Josef Vojvodík a doc. Jan Wiendl: Poezie a skutečnost existence, Jan Zahradníček. Čtení
o básníkovi z let 1930 1960
FF UK – Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu
Laterny Magiky
PřF UK – Pavel Kolář (ed.): Přenesená krajina, Český venkov v rumunském Banátu
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1.LF UK – Adenomy hypofýzy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2019
1. LF UK – Neurologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2019

4.

Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2018/2019
(26. ročník soutěže)
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh komise, souhlasí s udělením Bolzanovy ceny
navrženým kandidátům. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 6.4.2020 v 16 hodin.

5.

OR Harmonogram akademického roku 2020/21
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 2020/21
a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

6.

OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení pro
akademický rok 2021/22 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

7.

Informace k podání žádosti o příspěvek na řešení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy
2019 – 2020 na rok 2020
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o podání žádosti o příspěvek na řešení aktivit
Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 – 2020 na rok 2020.

8.

Projednání smlouvy o koupi pozemků v Libni, v Praze 8, parc.č. 493/1, 493/32 a 493/33 pro
dostavbu kampusu na Pelc Tyrolce.
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o koupi pozemků v k.ú. Libeň,
parc.č. 493/1, parc.č. 493/32, jehož součástí je stavba č.p. 762 a parc.č. 493/33, jehož součástí
je stavba č.p. 1088 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a doporučuje
ji 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.

9.

Sdělení rektora

- info o zahájení 10. výroční konference Centra vizuální historie Malach na MFF UK dne 27.1.
- návrh termínu pro pořádání výroční konference Coimbra Group v Karolinu 15.6.-18.6.2021, nutné
zajistit prostory, zodpovídá: pror. Rovná, organizační odbor
- k vývoji v projektu OP VVV Czech-BioImaging 2020-2022
- připomínky k Metodickému materiálu k informační povinnosti VŠ s institucionální akreditací do 6.2. na
ČKR
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- pozvání na udílení dr.h.c paní prof. Dr. Kláře Papp, DSc. dne 25.2. od 11,00 hod. na Prešovské
univerzitě v Prešově, účast UK bude omluvena
- pozvání na seminář pořádaný Fullbrightovou komisí ve spolupráci s DZS dne 10.-11.6.2020, informace
bude zaslána i na ÚJOP
- k stížnosti Ing. Borny ve věci blokování stavebního povolení rekonstrukce horské chaty v Krkonoších,
spadá pod FTVS
- pozvání na International University Sports Cup pořádané Semmelweis university v květnu 2020
v Budapešti
- příprava VIP Absolventi v Bruselu dne 12.5., akce se bude konat na Zastoupení ČR od 18,00 hod., zodp.
pror. Rovná
- program mezigeneračního soužití UK (Sdílené bydlení), zodp. pror. Králíčková
- rozeslán dokument k Plagiátorství na fakulty a součásti, připomínky do 10.2.
- Hospodaření a hodnoty NUDZ
- Chamber challenge golf tour 2020
- Vzdělávání 21 ThinkTank UK
- X. ročník jubilejního CEE CUP, mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj dne 23.4.2020, UK souhlasí
s půldenním pronájem Vlasteneckého sálu, zodpovídá: prof. Zahálka
- vzhledem k situaci s koronavirem je studijní odbor RUK ve spojení s Hygienickou stanicí Hl.m.Prahy
- Oslavy 150. výročí narození prof. Josefa Pekaře v sobotu 18.4.2020, místo konání: Malý Rohozec,
Dlaskův statek v Dolánkách a hrob prof. Pekaře v Jenišovicích, za UK se zúčastní: p.rektor, prof. Royt
- Zástup v době dovolené pana rektora zajistí pror. Royt, termíny: 13.2.-17.2., 20.2.-23.2. a 25.2.
- Jednání s premiérem Babišem a ministryni Schillerovou ve věci Kampus Albertov
- v přípravě děkovné a jmenovací dopisy pro nově složenou Etickou komisi UK
- Jednání ve věci Kampusu Hybernská dne 5.2.
10. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- info ze setkání a jednání COIMBRA, řešena mimo jiné i otázka brexitu, vč. informací od národních
agentur
prorektor Gerloch
- výstupy z VR UK dne 30.1.
prorektor Hála
- avízována kontrola projektů na MFF a PřF (5 let od ukončení podpory pražských škol)
prorektor Konvalinka
- Návrhy na Donatio budou předloženy na příštím KR
prorektor Bárta
- Vydáno další číslo FORUM, v přípravě speciální číslo Fora k tématu Ženy ve vědě
- Info k videomapingu dne 29/2
- Příprava výstavy ve spolupráci s prof. B. Janským – Prameny Amazonky, v Karolinu od 15.12.2020 do
31.1.2021
- Putovní výstava VODA A CIVILIZACE, na které se podílejí odborníci z UK, bude během roku 2020
vystavena v dalších 6 městech ČR
Prof. Volf
- Info k dopadu změny výpočtu Specifického výzkumu od roku 2020. Závěr: KR souhlasí s pokračováním
pravidla, že v případě rozpočítání SVV mezi fakulty bude používána metodika MŠMT
Kancléř Prášil
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- info z jednání ve věci Strategického záměru UK se zástupci MŠMT a návrh dalšího postupu;
- přehled sebraných připomínek k SZ MŠMT
Ing. Karaš
- proběhla kontrola financování dlouhodobého koncepčního rozvoje
Zapsali: Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 10. února 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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