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Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 6. dubna 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 

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 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Souhrnná zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií koronaviru k 1. 4. 2020 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktuální situaci na UK v souvislosti 

s pandemií koronaviru k 1. 4. 2020 a doporučuje předložit aktualizovaný materiál na RKR a KR dne 

14.4.2020. 

 

3. Studijní problematika na UK v době koronaviru 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje ho předložit Rozšířenému kolegiu 

rektora dne 14.4.2020. 

 

4. Návrh opatření rektora o podmínkách práce z domova 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh opatření rektora o podmínkách práce z domova a doporučuje 

rektorovi navrhované opatření vydat s účinností od 15.4.2020. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Metodika a nástroje pro distanční zkoušení 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje ho předložit Rozšířenému 

kolegiu rektora dne 14.4.2020 a zveřejnit podklady na web UK v den zveřejnění mimořádného předpisu 

UK. 

 
6. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 

2018/2019 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučilo ho postoupit RKR dne 14.4., dále předložit 

RVH a AS UK. Ukládá předložit znění jednotných otázek pro hodnocení ak. roku 2019/2020 na KR do 

konce dubna. V delším časovém horizontu je potřeba aktualizovat ve spolupráci ÚVT modul Anketa. 

 

7. Pojem „akademický pracovník“ – aktualizováno 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 14.4. a následně OR vydat.  

 

8. Principy kariérního rozvoje a hodnocení zaměstnanců 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje po zapracování připomínek předložit materiál na KR 

dne 27.4. a RKR 4.5. 

 

9. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje jej dopracovat a předložit na 

KR dne 27.4. a na RKR 4.5. a následně na AS UK v květnu. 

 

10. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 (dále jen Rozpis) 

a doporučuje jej předložit na RKR dne 14.4. a následně AS UK. 

 
11. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého výhledu UK na roky 

2021 a 2022 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 

a střednědobý výhled UK na roky 2021 a 2022 a doporučuje jej předložit na RKR dne 14.4. a následně 

AS UK. 

 

12. Návrh na změnu využití Centra Krystal 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se změnou využití Centra Krystal a doporučuje rektorovi projednání 

v rámci rozšířeného kolegia rektora dne 14.4. a následně AS UK. 

 



 3 

13. Smlouva o dílo k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení pod názvem: 

„Výstavba provizorní menzy“. 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o dílo (SoD), která bude přílohou zadávací 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce pro připravovanou akci „Výstavba provizorní menzy“. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, 

Globcentrum“. Veřejná zakázka je financována z vlastních prostředků UK. Důsledkem podepsání SoD 

bude nabytí provizorní stavby.  

 

Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně 

ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 

 

14. Sdělení rektora 

 

- odešla informace p. rektora pro členy AS UK k situaci s pandemií koronaviru a vzdělávácí a studijní 

činností na UK 

- UK získala tři ERC CZ granty (FSV, MFF, PřF) 

- nabídka s hlídáním děti a výukou on-line od studentů PedF pro zaměstnance UK 

- registrace Vnitřního předpisu UK proběhne na MŠMT po přijetí zákona tj. po schválení Senátem PČR, 

očekávaný termín 20.4. 

- příprava úprav v OR týkající se studijních úlev (poplatků), bude předloženo na KR v dubnu, zodp. pror. 

Králíčková 

- návrh FSV na udělení stříbrné medaile UK k životnímu jubileu doc. PhDr. Jadwige Šanderové, CSc. 

Závěr: KR s návrhem na udělení stříbrné medaile souhlasí. 

- k řešení problematiky přijímacího řízení pro slovenské a další zahraniční studenty v červnu 2020, řeší 

zahraniční odbor – příprava dopisů ministrům, zodp. pror. Škrha, pror. Králíčková 

- info z MŠMT k vyplácení stipendií zahraničním studentům, zodp. pror. Škrha, p.kvestor 

- zásady činnosti GA UK budou předloženy na KR dne 27.4., zodp. prof. Volf 

- dopis od nám. Dolečka týkající se podpory vysokoškolského vzdělávání budoucích pedagogů 

v nedostatkových aprobacích, zodp. pror. Králíčková, pror. Wildová 

- ve věci předatestačních kurzů a zkoušek, spolupráce mezi fakultami funguje, zodp. pror. Škrha 

- projekt Igráček byl schválen na MŠMT, zodp. pror. Hála 

- dopis nám. Velčovského, řídící orgán vydal soubor možných postupů pro příjemce podpory OP VVV, 

připravit přehled projektů s riziky plnění programu OP VVV na KR dne 27.4., zodp. pror. Hála, Mgr. 

Baťková 

- možnost čerpání z programu Antivirus, info obdržel pan ředitel KaM, p. kvestor 

- spolupráce s CIDE, Mexico City a FSV, info na KR dne 14.4., zodp. pror. Škrha, Mgr. Kozák 

- nově vytvořený projekt univerzitní televize pro propagaci univerzity - „UK TV“  

- info o registraci ochranné známky „PROVĚŘENO V POUŠTI“ Úřadem průmyslového vlastnictví 

- setkání VIP Alumni v Bruselu bylo přeloženo na podzim, zodp. pror. Rovná 

- avízo akce „Africa week celebration“ dne 25.5.2020, zodp. zahraniční odbor 

- budoucí využití Zámku Zahrádky, zodp. p. kvestor 

- pozvání předsedy OSN na setkání k udržitelnému rozvoji Agenda 2030 ve spolupráci s Jeffrey Sachsem 

dne 9. - 10.7.2020, zodp. Dr. Shavit 

- p. rektor jednal ve věci Mephared II. 

- avízo setkání vedoucích odborů RUK dne 8.4. ve 14,00 prostřednictvím MicrosoftTeams 

- avízo přesunutí docentské promoce z 20.4. na 16.6. od 12,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- přesný termín pro odhalení pamětní desky obětem I. a II. sv. války bude stanoven na KR 20.4. 

- přehled termínů dubnových jednání KR a RKR: 

- 14.4.  RKR 10h / KR 13h 

- 20.4.  KR 13h, nově 27.4.  KR 14h 

- 4.5.  RKR 10 / KR 13h 



 4 

15. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 22.4. od 14,00 hod. 

- informace o probíhajícím Průzkumu kvality zkoušení na UK organizované členem AS UK Mgr. 

Hurným, výstupy budou předloženy na KR, RKR, AS UK 

- OKVA vyhodnocuje a zpracovává příležitosti pro zkvalitnění studijních programů, které přinesla nová 

situace s koronavirem 

 

prorektor Gerloch 

- návrh na udělení státního vyznamenání emeritnímu rektoru UK pana prof. JUDr. Karlu Malému 

- došlo k posunutí na zaslání návrhů z fakult pro udělení dr.h.c. z původního termínu 30.4. na konec 

června 2020 

 

prorektorka Králíčková  

- info ze schůzky se studijními proděkany, řešena otázka distančního zkoušení, další setkání proběhne dne 

15.4. 

- přehled o počtu přihlášek na jednotlivé fakulty UK pro ak. rok 2020/21 bude předložen ve spolupráci 

s ÚVT v květnu 

- probíhá příprava Studijního předpisu, bude předloženo na KR dne 27.4. 

 

prorektor Royt 

- avízo zasedání ediční komise dne 7.4. 

- probíhá hodnocení monografií na UK 

 

doc. Lopatková 

- bude odeslán dopis Koordinačním radám ve věci obhajoby distančních státnic 

 

prorektor Škrha 

- odešel dopis na fakulty ve věci fondu Mobility a POINTu 

- předloženy 3 možné způsoby vypořádání nedočerpaných financí v rámci Erasmu, v závislosti na 

skutečně uskutečněné délce pobytu studenta v rámci programu 

 

prorektorka Rovná 

- info o obdržených prostředcích z EU na Alianci 4EU+, pracuje se na přípravě rozpočtu 4EU+ ve 

spolupráci s Ing. Karašem 

- zapojení do vědeckých týmů aliančních partnerů 4EU+ v boji s koronavirem 

- info z dnešní tele-konference Executive board Coimbra Group 

 

prof. Volf 

- avízo zasedání Grantové rady dne 16.4. 

 

Mgr. Zima 

- UK se podílí na vzniku a správě Informační platformy pro občany ČR Coronavirus COVID-19 jako 

mobilní aplikace pro chytré telefony, bude vydána tisková zpráva dne 8.4., zodp: M.Zima, Hájek  
 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 14. dubna 2020 ve 13,00 hod. distanční formou a v Malé aule 

Karolina. 
 


