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Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 14. 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 

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. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy a vzdělávání zaměstnanců v době 

koronakrize 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje širší využití Newsletteru UK Pointu pro 

podporu propagace aktivit mezi zaměstnance UK. 

 

3. Vytvoření pracovní skupiny k problematice distančního zkoušení 

 (prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje ustanovení pracovní skupiny 

k problematice distančního zkoušení v navrženém složení. Ukládá vytvořit webovou adresu týkající se 

této problematiky. 

 
4. Bonifikace programů Progres pro rok 2020 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a souhlasí s navrženým rozdělením 

finančních prostředků na programy Progres pro rok 2020. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 – 2020 

za rok 2019 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s úplným vyhodnocením Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 (IP 

UK 2019 – 2020) za rok 2019 a doporučuje jeho předložení k vyjádření Správní radě Univerzity 

Karlovy. 

 

6. Energetické připojení Kampusu Albertov 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN, OPTO a telekomunikačního vedení, k tíži 

pozemků parc. č. 1413/1, 1411, 1427/3, 1558 a 1556/4, vše k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu 

přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy 

ve prospěch PREdistribuce, a.s., a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK 

a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu. 

 

7. Výstavba tramvajové tratě Divoká Šárka - Dědinská 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit pozemkovou služebnost spočívající v umístění veřejně 

prospěšné liniové stavby s názvem „Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská“ k tíži pozemků parc. 

č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem 

provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO: 00005886, a doporučuje návrh předložit 

k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího písemného 

souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 

k uzavření smlouvy. 

 

8. Návrh obsahu a aktivit nového IP UK pro rok 2020: Rozvoj nástrojů a procesů pro distanční 

výuku a práci UK ve virtuálním prostoru 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, doporučuje zapracovat připomínky dle 

vzniklé diskuze a předložit na KR seznam centrálně podporovaných platforem UK.  

 

9. Sdělení rektora 

 

- v úvodu KR došlo k slavnostnímu předání zlaté pamětní medaile panu Edvilas Raudonikisovi 

u příležitosti jeho končícího funkčního období na pozici litevského velvyslance v ČR 

- UK se připojila k AV ČR k výzvě akademických pracovišť  

- UK podpořila otevření 2. kola interní soutěže GAMA 2 v rámci TA ČR 

- byl odeslán dopis proděkanům a předsedům oborových rad doktorských studijních programů 

- info ze zasedání předsednictva ČKR dne 7.4. 

- příprava partnerské smlouvy pro Centrum BIOCEV pro rok 2020, návrh jednání 5.5. v 10,00 hod. na 

RUK, účast p. rektor, pror. Konvalinka 

- příprava žádosti UK zdravotním pojišťovnám ohledně testování na COVID-19 

- ve věci likvidace BIOCEV z.s.p.o., zodp. pror. Konvalinka, kvestor Horáček 

- avízo MŠMT s doporučením a webinářem k metodám ověřování výsledků učení a kompetencí distanční 

formou dne 17.4. od 10-12 hod., na akci přednáší pror. Králíčková, info šlo na fakulty 

- příprava nájemní smlouvy mezi UK a Arcibiskupstvím pražským, zodp. Dr. Wagner 

- vývoj nanotkaniny LAM-X, koordinuje CUIP 
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- dopis od nám. Dolečka s aktualizací harmonogramu hodnocení výzkumných organizací, avízo dnešní 

videokonference, zodp. pror. Konvalinka 

- ve věci Konírny, bude řešeno s ministrem zdravotnictví 

- vydána anglická brožura Research at Charles university 

- příprava pravidel pro Principy 2021, první návrh předložit do poloviny května, zodp. p. kancléř, 

p. kvestor, pror. Konvalinka 

- příprava rozpisu na zasedání v listopadu 2020 4EU+ nejpozději předložit na zač. května na KR, zodp. 

pror. Rovná 

- přehled postavení UK na sociálních sítích, připravit na KR dne 20.4., zodp. Mgr. Hájek, PhDr. Rychlík  

- předložit aktualizaci Strategie IT na KR dne 27.4., zodp. Ing. Papírník 

- stanovení termínů oslav výročí UK (plánováno na 14.5.) a rovněž tak předávání ocenění rektorem UK se 

určí na KR dne 20.4. 

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

- ruší se VR dne 23.4., bude zařazen nový termín VR a to dne 11.6. nebo 1.7. dle preferencí členů VR, 

dále zůstávají již naplánované termíny celodenních jednání VR a to dne 28.5. a 25.6. od 9,00 - 17,00 

hod. 

- avízo odhalení pamětní desky obětem I. a II. sv. války proběhne za účasti omezeného počtu členů 

Kolegia rektora dne 8.5.2020 

 

 

10. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- avízo videokonference s vedením EUA - reakce na 2. hodnocení UK dne 16.4. od 13,00 hod. 

- přihlášení do VŘ na veřejnou zakázku TA ČR „Hodnocení změn  na VŠ po roce 2016“ 

 

prorektor Gerloch 

- termín pro zasílání jmenovacích řízení na MŠMT byl posunut do 30.9. 2020, UK obdržela z fakult do 

této chvíle 21 řízení k jmenování profesorem, dalších 8 řízení se připravuje na fakultách 

 

kancléř Prášil 

- úprava výpočtu počtu studentů CERGE ovlivňující jejich rozpočet na r. 2020 

 

prorektorka Králíčková  

- příprava novely předpisu SZŘ, bude předloženo na KR dne 27.4. 

 

prorektor Royt 

- info z distančního zasedání ediční komise 

 

prof. Zahálka 

- k zájmové podpoře studentů v tomto roce 

- podnět ze soc. komise AS UK – koleje 

 

prorektor Škrha 

- avízo zasedání koordinační rady pro postgraduální specializační vzdělávání dne 14.4. 

 

Mgr. Hájek 

- příprava propagačního klipu k výroční konferenci Coimbra Group 2021 na UK, do konce května 2020 

musí být finálně připraveno 

 

prof. Volf 

- info o nástupu nové vedoucí do GA UK od 1.5. na RUK 

- avízo zasedání Grantové rady dne 16.4. 
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prorektor Bárta 

- pravděpodobně dojde k posunu Egyptologické výstavy v NM z důvodu současné pandemie, jedná se 

s egyptskou vládou, původně bylo plánováno zahájení 30.6. od 17,00 hod. 

- posun výstavy Amazonka dle situace s koronavirem 

 

prorektorka Rovná 

- info z online setkání Executive Committee Europaeum dne 10.4., avízo meetingu Academic Councilu 

dne 15.5 

- avízo online zasedání General Assembly EUA - voting credentials dne 16.4. od 10,00 hod. 

 
 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 20. dubna 2020 ve 13,00 hod. distanční formou a v Malé aule 

Karolina. 
 


