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Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 4. května 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. OR Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti 

s pandemií COVID-19 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Postup při posuzování žádostí o prominutí 

poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné 

stanovisko. Doporučuje informovat tajemníky fakult na jejich zasedání dne 5.5.2020. 

 

3. Podpora uchazečů z ekonomicky znevýhodněných rodin – přihláška zdarma (aktualizace) 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje postoupit k vyjádření ekonomické 

komisi AS UK dne 4.5., následně doporučuje připravit jako OR a aktualizovat Přílohu č. 2 k projednání 

na AS UK. 

 

4. Poskytování sociálních stipendií na UK v ak.roce 20/21 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh OR a doporučuje předložit k vyjádření AS UK. 

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs


 2 

5. Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v ak. roce 20/21 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh OR a doporučuje předložit k vyjádření AS UK. 

 

6. Varianty zasedání VR UK (květen/červen) 

 (prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora diskutovalo upravený program a doporučuje předložit finální návrh na KR dne 

11.5., dále ukládá odeslat dopis členům VR s návrhem dalšího mimořádného jednání VR UK a to na 

1.7.2020. 

 

7. Konání promocí po uvolnění opatření 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál a doporučuje předložit upravený materiál na KR dne 

18.5. 

 

8. Návrh na vynětí objektu Zahrádky ze správy ÚJOP 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Dodatku č. 5 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se vyjímá 

objekt zámku v Zahrádkách u České Lípy z výkonu správy ÚJOP, a doporučilo návrh Dodatku č. 5 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK. 

 

 

9. Sdělení rektora 

 

- informace o úmrtí pana prof. Ladislava Hejdánka, pana prof. Milana Šamánka a paní Moniky Samcové 

- aktuální informace ke vstupu do ČR – pravidla a karanténní opatření MV ČR a MZV 

- k chystané novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- připomínky k HOČ, NEHOČ prostřednictvím ČKR, odešel dopis min. Havlíčkovi 

- info ze zasedání RVVI, zodp. pror. Konvalinka 

- řešení dislokace na RUK v první pol. května, zodp. p. kancléř, p. kvestor 

- pomoc UK se zajištěním testování našich studentů ze Slovenska na protilátky proti koronaviru, bližší 

info na KR dne 11.5., zodp. pror. Konvalinka 

- současná situace budovy Konírny, info na KR dne 11.5., zodp. pror. Hála 

- k situaci hokejových lig na UK, aktualizace na KR dne 11.5., zodp. prof. Zahálka 

- příprava univerzitní basketbalové ligy pod záštitou bývalého hráče NBA Jiřího Zídka 

- pozvání od vedení Univerzity Curych na setkání s vedením UK v Curychu, byl stanoven termín 8.-

9.12.2020, zodp. pror. Škrha 

- KR rozhodlo o zrušení letošní Zahradní slavnosti UK plánované na 23.6., příprava dopisu, zodp. pror. 

Rovná  

- avízo valné hromady CESNET dne 25.6.2020, zodp. ÚVT 

- avízo meetingu Coimbra Group Advisory Group 11.6. od 14-16 hod. 

- avízo zasedání Mezinárodní rady UK distanční formou dne 22.-23.6., koordinuje pror. Konvalinka 

- docentské promoce se pravděpodobně uskuteční dne 3.7. od 10,00 a 12,00 hod. na UK, upřesnění 

termínu v průběhu května dle nařízení vlády  

- termíny zasedání na UK, které proběhnou prezenční formou: 

- zasedání RVH dne 27.5.  

- VR UK dne 28.5. od 9,30 v Modré posluchárně 

- zasedání Pléna AS UK dne 29.5. 

- zasedání RKR dne 1.6. v Modré posluchárně 
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10. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová  

- příprava nominace členů do RVH 

- probíhá příprava programu ke konferenci „Holokaust“ plánované na 17.9. 2020 

- avízo speciální série česko-slovenských online debat „Nouzový stav ve vzdělávání / řešení a příležitosti 

v ČR a SR, vystoupení paní prorektorky na 3. debatě dne 14.5. 

 

prorektor Gerloch  

- Městský soud v Praze zamítl odvolání PhDr. Jiřího Kirchnera, Ph.D. z FTVS proti UK ve věci 

habilitačního řízení 

 

MUDr. Fontana 

- k novele zákona o DPH, pokles na 10% týkající se EIZ, bude komunikováno s EO RUK 

- info k digitální knihovně Kramerius – přístup pro akademiky a studenty 

 

Dr. Shavit 

- k webovému projektu náborové kampaně „Na Karlovku“, financování bude řešeno s panem kvestorem 

 

prorektor Bárta 

- situace k Egyptologické výstavě v NM, jedná se s egyptskou vládou, opět se počítá se zahájením 30.6. 

od 17,00 hod. 

 

prorektor Konvalinka 

- k soutěži Primus, letos díky pandemii bylo podáno málo zahraničních přihlášek  

- info z jednání RVVI, příprava podnětu kvůli omezení na aplikace díky jednomu IČO pro celou UK  

 

prorektorka Králíčková  

- příprava termínů přijímacích řízení na UK pro ak.rok 2020/2021 – bude zveřejněno na webu UK 

 

prorektor Royt 

- info o přípravě pořadu pro Reportéry.cz týkající se zrekonstruovaného Millesovského paláce v Celetné 

ulici 13 

 

prof. Lášek 

- posun plánovaného kulatého stolu k 30. výročí připojení všech tří teologických fakult pod UK se 

přesouvá z května na podzim 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. května 2020 ve 13,00 hod. distanční formou a v Malé 

aule Karolina. 
 


