Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 2. března 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. 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Dr. Dr. Rainer H o f m a n n
Prof. Carla Masi D o r i a
Prof. Dr. hab. Krzysztof Andrzej S k o t n i c k i

PF
PF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
4.

Stav realizace Platformy doktorského studia
(doc. Lopatková)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. Doporučuje informace 3-4 x do roka rozeslat
studentům prostřednictvím SIS.
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5.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematickofyzikální fakulty
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou., IČO: 74400851, se
sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
20.10.2017, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.10.2022, a doporučuje předložit jej k vyjádření
Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze.

6.

Uložení komunikační sítě v ul. v Holešovičkách č.p. 747, Praha
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění
a provozování komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č.p. 747, k.ú.
Libeň, obec Praha, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch T Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, a doporučuje
návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného
předchozího souhlasu k uzavření smlouvy.

7.

Návrh na vytvoření odborné platformy (think tanku) Univerzity Karlovy pro podporu
systémových změn v oblasti vzdělávání a školství
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál.

8.

Informace o opatřeních ve věci šíření onemocnění COVID-19
(kvestor Horáček)
Zápis: Kolegium rektora vzalo na vědomí informace o opatřeních v souvislosti s šířením koronavirové
infekce a seznámilo se s realizovanými a plánovanými kroky. KR doporučuje rektorovi a kvestorovi
aktuálně reagovat na vzniklou situaci.

9.

Sdělení rektora

- info ze setkání rektorů Asociace výzkumných univerzit s panem premiérem dne 28.2.
- info ze sobotního videomappingu, poděkování Mgr. Zimovi
- info o složení SR UK, novou členkou se stala paní Mgr. Jana Černochová, starostka Prahy 2, čtyři další
členové, kterým letos končí funkční období, byli znovu jmenováni
- dobudování kampusu UniMeC II. etapa pro LF Plzeň
- info o spolupráci s LERU - CE7, zodp. pror. Rovná
- příprava univerzálního mustru rozsáhlé prezentace UK, termín do 31.3., zodp. Mgr. Hájek
- příprava prezentace UK do Kodaně 9.3. a prezentace UK na zasedání s předsedou EUA dne 13.3.,
termín do 4.3., zodp. OVV
- odešel dopis Dr. Balabánovi
- ukončení činnosti komise etiky vědecké práce a problematiky související s plagiátorstvím na UK k 31.3.
- pozvání na inauguraci rektora Rimvydas Petrauskas dne 1.4. od 15,00 naVilnius University, zástup za p.
rektora pror. Gerloch
- EUA Annual Conference 15.-17.4. v Gdaňsku
- pozvání k diskuzi Rozvoj a směřování včelařství v ČR dne 22.4. od 9,00 hod. na Ministerstvu
zemědělství, bude předáno děkanovi PřF UK
- avízo slavnostního podpisu Memoranda mezi UK a PSP ČR proběhne v předsálí předsedy Poslanecké
sněmovny Mgr. R. Vondráčka dne 12.3. v 11,00 hod.,
- avízo odhalení pamětní desky obětem válek; setkání s veterány obou front dne 7.5.
- avízo setkání prac. skupiny HR Award: kariérní rozvoj na UK dne 3.3.
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- avízo hokejové „Bitvy o Prahu“ dne 11.3. od 17,00 hod. v O2 Aréně
- připojení ke kampani Vlajka pro Tibet dne 10.3.
- avízo tiskové konference k představení Think tanku Vzdělání a školství 2021 za účasti pana ministra
MŠMT proběhne dne 26.3.
- KR budou 10.3. a 24.3. tj.v úterky, dne 16.3. se KR ruší
10. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- k 4EU+ , setkání příští týden proběhne bez zástupců z Milána
- přišlo velké množství přihlášek k minigrantům, probíhá hodnocení v Evropském centru
prorektor Gerloch
- avízo docentské promoce dne 20.4. od 13,00 ve Velké aule Karolina, bude promováno 56 nových
docentů, z toho 16 žen
prorektorka Wildová
- avízo zahraniční návštěvy z Ománu dne 3.3., bude provedena prohlídka historické části Karolina
a proběhne přednáška
- avízo setkání předsedů RVH dne 5.3. na NAÚ za účelem sjednocení kritérií pro hodnocení kvality SP
MUDr. Fontana
- info ze schůzky týmu CRP v oblasti prevence plagiátorství ze dne 27.2.
Mgr. Zima
- informace o videomappingu na budově Karolina v sobotu 29. 2. u příležitosti 100. výročí navrácení
jména Univerzity Karlovy a 100. výročí přijetí první československé ústavy, účast veřejnosti přesáhla
1000 návštěvníků, expozici Historie Univerzity Karlovy navštívilo přes 700 lidí, velké poděkování
organizátorům - Öhman, Šebek, Koubek, Florián
- probíhá diskuse o spolupráci s Transparency International s ohledem na přípravu a implementaci
fundraisingového modelu pro UK
- příprava Semináře Ženy ve vědě 2020, který proběhne dne 11. 3. probíhá dle plánu, hosté i moderátoři
jsou potvrzeni
Dr. Shavit
- odešel dopis na fakulty a součásti ohledně spolupráce v oblasti trvale udržitelného rozvoje, termín pro
odpovědi do 30.3.
prorektor Royt
- info z účasti na festivalu MENE TEKEL v minulém týdnu
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v úterý 10. března 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.

3

