Zápis z 24. zasedání kolegia rektora dne 11. 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.

Změny v podmínkách přijetí ke studiu do AR 2020/21 na fakultách UK
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá zveřejnění rozcestníku odkazů, kde
fakulty informují o změnách podmínek pro přijetí, na univerzitním webu. Aktualizovaný materiál
doporučuje předložit na RKR dne 1.6.2020.

3.

Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí a doporučuje předložit aktualizaci v listopadu
2020.

4.

Aktivity nového IP UK pro rok 2020: Rozvoj nástrojů a procesů pro distanční výuku a práci UK
ve virtuálním prostoru - prioritizace aktivit a rozpis
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s realizací nového projektu IP
pro r. 2020.

5.

Návrh rozdělení finančních částek na podporu uskutečňování mezinárodních studijních
programu typu joint-degree
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků příslušným fakultám UK.
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6.

Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů souvisejících se
studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2020
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených
nákladů UK na studium studentů se speciálními potřebami pro rok 2020.

7.

Omezování počtu možných grantových/dotačních přihlášek na jedno IČO
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK vzalo se souhlasem na vědomí předložený materiál.

8.

Harmonogram zasedání VR UK (květen/červen)
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium projednalo předložený harmonogram zasedání VR UK (květen/červen).

9.

Návrh na přípravu Výroční konference Coimbra Group na UK v roce 2021, návrh programu
Veřejné konference
(prorektorka Rovná)
Závěr: KR předložený materiál schvaluje a ukládá paní prorektorce připravit zvací dopisy.

10. Informace o stavebních akcích navržených k financování v programech reprodukce – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny VVŠ
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí zařazených
v programovém financování v programech 133D220, 133D230, 133D241, 133D242 a dalších akcích
doposud neevidovaných a ukládá kvestorovi UK provést taková opatření, aby došlo k maximální
eliminaci RIZIK, uvedených u vybraných akcí.
11. Sdělení rektora
- info o odhalení pamětní desky určené obětem válek dne 8.5. za účasti zástupců Československé obce
legionářské (ČsOL), možnost kontaktovat veterána pana Lysého, zodp. Mgr. Hájek
- dopis od nám. Dolečka s harmonogramem hodnocení výzkumných organizací, zodp. pror. Konvalinka
- info o testování zahraničních studentů UK na Covid-19, komplikace s odběrovými místy
- příprava partnerské smlouvy BIOCEV s AV ČR, zodp. pror. Konvalinka
- tištěný výtisk výroční zprávy ČŠI je k dispozici u p. rektora
- el. šablony dopisních papírů jsou v ESS, bude sděleno na schůzi vedoucím odborů, zodp. Mgr. Hájek
- připravit přehled projednávání žádostí akreditací oborů habilitačních a jmenovacích řízení na KR dne
25.5., zodp. pror. Gerloch
- avízo předvolání k jednání u MS v Praze ve věci doc. Ošťádala proti prezidentovi republiky dne
26.5.2020
- avízo uskutečnění docentské promoce ve dvou blocích od 10,00 a 12,00 hod dne 3.7. ve Velké aule
Karolina
- avízo odhalení pamětní desky prof. Albertovi na Albertově dne 26.9.2020
- avízo tradiční akce pro budoucí studenty “Informační den na UK“ se uskuteční z důvodu lepší
přístupnosti pro vozíčkáře dne 28.11. 2020 nově na Právnické fakultě nikoliv na Albertově
- avízo oslav k 100. výročí založení fakulty PřF UK dne 24.6.
- příští KR dne 18.5. se bude konat od 13,00 hod. prezenčně ve Vlasteneckém sále Karolina
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12. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- info o aktualizovaném Organizačním řádu rektorátu
prorektorka Wildová
- ostrá pilotáž celouniverzitního hodnocení kvality studijních programů začne dne 20.5.
- probíhá proces schvalování nových studijních programů, lehké zdržení u některých doktorských
programů
- zasedání RVH bude probíhat hybridně tj. prezenčně s možností se připojit i vzdáleně dne 27.5. od 14,00
hod.
prorektorka Rovná
- info z 4EU+ o vyhlášení minigrantů pro flegship2 Univerzitou Varšava
prorektor Gerloch
- info o oficiálním vyjádření z FF UK ohledně snížení úvazku doc. Stehlíka od 1.5.2020
prof. Zahálka
- avízo zasedání předsednictva AS UK a studijní komise AS dne 11.5., zasedání ek. komise AS dne 12.5.
prorektor Bárta
- k časopisu Forum, tisk aktuálně připravovaného čísla bude ve zmenšeném nákladu
- vznik UK TV, spolupráce s PR odděleními fakult, e-learning
- přesun jarních akcí (např. konference Ženy ve vědě atd.) na podzim 2020
prorektor Konvalinka
- info z RVVI, týká se technických univerzit a hodnocení vědy
- k novele zákona 130
prorektorka Králíčková
- avízo webináře se studijními proděkany fakult dne 14.5. od 14,00 hod.
- příprava letošních přezkumů

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 18. května 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále
Karolina
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