Zápis z 18. zasedání kolegia rektora dne 24. března 2020 konaného distanční formou
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. 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
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen 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: Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se žádné kontaktní akce nekonají.

3.

Souhrnná zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií koronaviru
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktuální situaci na UK v souvislosti
s pandemií koronaviru a doporučuje předkládat aktualizaci materiálu na každém dalším Kolegiu rektora.

4.

Vzdělávací činnost na UK v souvislosti s pandemií koronaviru
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere na vědomí informace týkající se vzdělávací činnosti na UK v souvislosti s pandemií
koronaviru a doporučuje předkládat aktualizaci materiálu na každém dalším Kolegiu rektora.

5.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. MUDr. Jan K r h u t, PhD.
Doc. MUDr. Jan M a r t í n e k, Ph.D.
Doc. RNDr. Katarína H o l c o v á, CSc., Ph.D.

1. LF
1. LF
PřF
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Doc. RNDr. David M a š í n, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal S t e h l í k, Ph.D.
Doc. JUDr. Petr H ů r k a, Ph.D.
Doc. JUDr. Martin K o p e c k ý, CSc.

PřF
FF
PF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
U návrhu na jmenování pana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. odejde žádost na fakultu FF UK
k vyjasnění jeho celkové výše úvazků.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Peter K u b u š, Ph.D.
MUDr. Marek P o j a r, Ph.D.
MUDr. Jakub S u c h á n e k, Ph.D.
Mgr. Pavel K l a p k a, Ph.D.
RNDr. Lucie K u p k o v á, Ph.D.
RNDr. Jovana S á d l o v á, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Tomáš M a n č a l
PhDr. Michal P e š t a, Ph.D.
PhDr. Filip C o p p e n s, Ph.D.

2. LF
LF HK
LF HK
PřF
PřF
PřF
MFF
MFF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
6.

Sebeevaluační zpráva Univerzity Karlovy pro moduly M3-M5 národního hodnocení výzkumných
organizací podle Metodiky M17+
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje Sebeevaluační zprávu Univerzity Karlovy pro moduly M3-M5
národního hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ a projednání ve Vědecké radě
souhlasí s jejím postoupením Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k 31. březnu 2020.

7.

Strategický záměr UK 21 – 25 (v7)
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí aktuální informace, čeká na aktualizované znění ministerského
SZ.

8.

Program na podporu strategického řízení vysokých škol 2021-2025
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o aktuálním vývoji v přípravě Programu na podporu
strategického řízení.

9.

Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na 2020 a střednědobého výhledu UK na 2021
a 2022
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje přepracovat Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok
2020 a střednědobý výhled UK na roky 2021 a 2022 a předložit ho na KR dne 6.4.

10. Návrh Pravidel čerpání prostředků z mimořádného příspěvku (tzv. Mikuláš) na podporu
projektů/akcí fakult a součástí UK
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje upravené znění Pravidel čerpání prostředků z mimořádného
příspěvku (tzv. Mikuláš) a doporučuje předložit k finálnímu schválení AS UK.
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11. Návrh na udělení medailí
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medailí:
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., 1.LF UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.člen Správní rady UK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,1.LF UK, návrh 1. LF na udělení historické pamětní medaile UK
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,1.LF UK, návrh 1. LF na udělení zlaté pamětní medaile UK
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost, KTF UK, návrh rektora na udělení zlaté
pamětní medaile UK
JUDr. Pavel Zářecký, CSc., člen Správní rady UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením navržených medailí.
12. Donatio Universitatis Carolinae v r. 2020
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora doporučilo panu rektorovi 5 kandidátů na udělení výzkumné podpory Donatio
Univesitatis Carolinae. Pan rektor s návrhy souhlasí. Předání cen proběhne u příležitosti oslav založení
UK, které se odkládá z původního termínu 7.4. na květen či červen 2020.
13. Sdělení rektora
- řešení situace a zavedení opatření na UK v souvislosti s koronovirem – veškeré nové informace jsou
průběžně uveřejňovány na webu UK
- pan rektor poděkoval všem studentským organizacím, spolkům a dobrovolníkům zapojených do řešení
současné situace
- byly odeslány seznamy studentů s nařízenou pracovní povinností, netýká se zahraničních studentů
- byly odeslány počty studentů na kolejích UK na Magistrát Hl. m. Prahy
- odeslán dopis na fakulty týkající se možného postupu v nájemních vztazích UK, zodp. p. kvestor
- k využití rekreačních středisek UK v letních měsících, zodp. p. kvestor
- UK Point rozeslal informace o možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti
- info o podpisu Memoranda o spolupráci UK s PSP ČR
- info o zapojení UK a VUT do sítě pro výzkum umělé inteligence
- připomínky k novele vysokoškolského zákona, zodp. pror. Králíčková, pror. Wildová
- UK řeší s MŠMT otázku poplatkové povinnosti a termíny přijímacího řízení, zodp. studijní odbor, pror.
Králíčková
- žádost od nám. Dolečka, návrhy členů do pracovních skupin, zodp. pror. Konvalinka
- info o posunutí termínu soutěže GA ČR - zrušení současného kola a vyhlášení kola následného
- ve věci Kampusu Hybernská, zodp. p. kancléř
- probíhá jednání s MŠMT ve věci výstavby Kampus Albertov
- zveřejnění žebříčku „QS World university ranking by subject 2020“, zodp. Mgr. Hájek
- k uplatňování odpočtu DPH na veřejných vysokých školách, připomínky byly odeslány na ČKR
- podnět Dr. Bastecké z ETF, možnost spolupráce v době pandemie, zodpovídá: Mgr. Hájek
- z důvodu současné pandemie byla TK ThinkTank Vzdělávání 21 odložena
- KR souhlasí s návrhem Stanov a Vnitřního řádu zakládajícího spolku prg.ai
- došlo k ukončení univerzitní ligy ledního hokeje
- smlouva o spolupráci se slovenskou Akademií věd se dofinalizuje po skončení mimořádné situace,
zodp. doc. Lopatková
- plánované setkání VIP Alumni v Bruselu dne 12.5. bude posunuto po dohodě s velvyslanectvím
pravděpodobně na podzimní termín, zodp. pror. Rovná
- příprava UK kalendáře 2021, zodp. pror. Bárta ve spolupráci s OVV
- příprava Plesu 2021, zodp. OVV
- probíhá hlasování per rolam VR UK, zrušeno zasedání VR 26.3. a zasedání VR 23.4. je nejisté
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- proběhlo hlasování per rollam AS UK ve dnech 13.- 23.3.
- připravuje se odhalení pamětní desky na počest obětem I. a II. světové války
- ruší se KR dne 30.3.
14. Sdělení členů kolegia
prorektor Royt
- informace o činnosti Nakladatelství Karolinum v této době, funguje bez omezení
prorektor Hála
- na konci týdne odešla od Mgr. Baťkové informace na fakulty týkající se OP VVV
prorektor Konvalinka
- informace o probíhajícím hodnocení vědy na UK – národní hodnocení
- k vyhlášení dalšího ročníku soutěže Primus, termín pro odevzdání přihlášek je 20.4.
prorektor Škrha
- vzhledem k situaci se ruší jarní kolo fondu Mobility a POINTu, odejde dopis na fakulty
- otázka nedočerpaných financí od dříve navrátivších se studentů ze zahraničí, řešení bude předloženo na
KR dne 6.4.
prorektorka Rovná
- k materiálům 4EU+ a probíhající přípravě výroční konference 4EU+ dne 16.-17.11.v Praze
- info z telefonické konference Coimbra Group, zasedání General assembly se uskuteční online dne 12.6.
v 10,30 za účasti p. rektora a paní prorektorky, výroční konference plánovaná v Montpellier se posune
z června 2020 na podzim 2020
- info z konání VR CEFRES dne 12.3, probíhalo již distančně z Francouzského institutu
kancléř Prášil
- k úpravě Rozpisu 2020, aktualizace výpočtu týkající se infrastruktury a nemovitostí, bude předloženo
k projednání na KR, RKR a AS UK
- k přípravě aktualizovaného Rozpočtu UK na rok 2020 vzhledem ke stávající situaci
prof. Volf
- podal zprávu o úspěšnosti a počtu podaných přihlášek v GA UK dle jednotlivých ročníků
prorektor Bárta
- info o zasedání komise pro Cenu Miroslava Petruska za prezentaci za rok 2019. Komise doporučuje
udělit cenu:
Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy za projekt Svobodný listopad
Studentskému týmu Medici PRO Očkování za stejnojmenný projekt
Závěr: KR s oběma návrhy souhlasí a doporučuje rektorovi ceny nominovaným udělit.
prorektorka Wildová
- sympozium k Holocaustu se dne 7.5. ruší a přesunuje se na září 2020, výtvarné soutěže probíhají beze
změn
prorektorka Králíčková
- dojde k zveřejnění aktivit a akcí pořádaných CŽV na webech UK
- ÚJOP připravuje novou strategii náboru nových zahraničních studentů reflektující současnou situaci
prorektor Gerloch
- plánovaná docentská promoce se odkládá z 20.4. na červen 2020, termín bude stanoven dle situace
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- Vědecké rady UK se uskuteční v květnu a červnu jako celodenní zasedání, termín VR 23.4. není zatím
zrušen
MUDr. Fontana
- k postupu ÚK UK ve věci „desinfekce“ vracejících se vypůjčených knih
- krátkodobá a dlouhodobá strategie nákupu nástrojů distančního vzdělávání
Mgr. Zima
- poděkování všem dobrovolníkům do zapojení se do koordinačních buněk na lékařských fakultách
a v systému, který koordinuje Centrum Carolina. Dále informoval o distribuci roušek na fakulty
a součásti UK, info ke koordinaci činnosti dobrovolnických organizací na UK v této době
- KR souhlasí se zapojením do správy aplikace Coronavirus COVID-19 do Appstore - mobilní aplikace
bude sloužit občanům pro informování o nových nařízeních a opatřeních v této době
prof. Zahálka
- k sportovním stipendiím, jednání s MŠMT
kvestor Horáček
- k zapojení UK do soutěžních veřejných zakázek, příprava metodiky a databáze projektů s účastí
vědeckých týmů

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 6. dubna 2020 ve 13,00 hod. distanční formou a v Malé aule
Karolina.
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