
 1 

 

Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 18. května 2020  

 

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. Zásady soutěže Interních grantových schémat na UK a technická novelizace OR č. 24/2018 

"Evidence tvůrčí činnosti na UK" 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál, souhlasí po zapracování úprav s vydání 

jeho příloh jako Opatření rektora UK. 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2019 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR bere se souhlasem na vědomí Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2019 a doporučuje ji 

předložit ke schválení AS UK dne 29.5., na RKR dne 1.6. a na zasedání SR UK v červnu. 

 

4. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 19. 12. 2019 – 18. 05. 2020 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje zaslat jej na fakulty. 

 

5. Informace o stavu realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na UK 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů z Evropských 

strukturálních a investičních fondů na UK a doporučuje předložit na RKR dne 1.6.2020. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Projekt „Nakarlovku.cz“ 

(Dr. Shavit) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje po zapracovaní připomínek vzniklých 

z diskuze předložit na RKR dne 1.6.2020 a dořešit financování projektu, včetně nutného grafického 

zpracování. 

 

7. Powerpointová prezentace UK 

(Mgr. Hájek) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje členům KR do středy 20.5. zaslat 

připomínky a návrhy na chybějící slide, tak aby upravený materiál byl znovu předložen na KR dne 25.5. 

 

8. Sdělení rektora 

 

- info ze zasedání představenstva ČKR dne 12.5. 

- info z jednání s ředitelkou UNICEF paní Pavlou Gomba, zájem o zapojení studentů, článek do iForum 

- dopis nám. Dolečka k zmírnění opatření MZ s dopadem na vysoké školství, všichni byli informováni  

- diskuze nad výstupy Etické komise NF VŠE v kauze prof. Martina Kováře 

- pravidla pro nový Strategický záměr a Inst. program zveřejní MŠMT nejdříve v červnu, stávající IP 

prodloužen do I. kvartálu 2021, zodp. p. kancléř 

- odeslán dotazník Aktivity VŠ k řešení pandemie Covid-19 do ČKR 

- prosba o respektování časového harmonogramu maturitních zkoušek při stanovování termínů 

přijímacích zkoušek na VŠ od Asociace ředitelů gymnázií ČR, bylo předáno všem studijním 

proděkanům 

- nabídka stát se partnerskou institucí v platformě UR.LAB „Urbánní Resilience LAB“ vzniklou v CCF 

CIIRC CTU, zodp. p. kvestor 

- dopis od p. děkana KTF ve věci prof. Kuthana 

- jazyková zkouška z čj pro cizince v situaci koronovirové krize, dopis z jazykové školy Vltava, Moskva, 

zodp. pror. Králíčková 

- info z proběhlé kontroly z MŠMT na projektech GAUK a SVV  

- ve věci Kampus Albertov - odešel dopis premiérovi a ministrům MPO, MF, MŠMT 

- odložení jednání ve věci doc. Ošťádala vs. prezident republiky na 5.6. v 9,50 hod. 

- avízo setkání s předsedou Senátu PČR, příprava Memoranda mezi UK a Senátem PČR  

- nominace do panelů RVH 

- příprava plesu UK v roce 2021, zodp. Mgr. Helekalová, Mgr. Zima 

- avízo jednání s panem ministrem MŠMT dne 18.5. 

- avízo jednání s panem ministrem MPO dne 21.5.  

- avízo jednání Asociace výzkumných univerzit s RVVI o hodnocení aplikovaného výzkumu dne 26.5. 

- avízo konference „Co víme a nevíme o COVID 19“ dne 26.5. od 9,00 - 16,00 hod. v Modré posluchárně 

- avízo kulatého stolu k hodnocení vědy dne 15.6. od 16,30, zodp. pror. Konvalinka 

- avízo připomenutí výročí úmrtí Milady Horákové dne 27.6.2020, pietní akt v Karolinu 

 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- byla provedena dislokace na RUK 

- hlavičkové papíry jsou v ESS, info na schůzi vedoucích odborů dne 27.5. v 9,00 hod. 

 

prorektorka Rovná 

- Coimbra Group byla oslovena Evropskou komisí o vytvoření recovery package 

- info z  Europaeum Acacemic Council dne 15.5. 

- info z jednání s portugalskou prorektorkou 
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prorektor Škrha 

- poplatek EUA Council fond education za rok 2019 bude zaplacen 

 

Mgr. Hájek 

- připraven návrh zvacího videa na zasedání Coimbra Group konferenci, která se bude konat na UK ve 

dnech 15. - 18.6. 2021, bude rozesláno členům KR s prosbou o jejich připomínky a postřehy  

 

prorektorka Wildová  

- akreditace zbývajících studijních programů, v tuto chvíli RVH projednává 64 programů, 30 se ještě tvoří 

na fakultách, příprava přehledu nepředložených stud. programů (týká se především doktorských 

programů) na RKR dne 1.6.  

- avízo koordinační schůzky ke konferenci k holokaustu a podpisu Memoranda dne 26.5. v 11,00 hod. 

 

prorektorka Králíčková  

- propad studentů ÚJOP způsobené sníženou mobilitou ze zemí Rusko, Kazachstán, Ukrajina, důraz 

a posílení přijímání studentů a výuky distančně 

 

prorektor Bárta 

- avízo setkání zástupců PR oddělení z fakult dne 20.5. 

- příprava časopisu Forum zaměřeného na problematiku boje s Covid na fakultách 

 

prorektor Konvalinka 

- odeslán návrh novely zákona 130 

- příprava dopisu s poděkováním akademickým pracovištím zapojených do testování Covid-19 

 

prorektor Royt 

- prosba o zapůjčení originálu rektorského žezla na výstavu v Národním muzeu, Závěr: KR se zápůjčkou 

po dobu dvou měsíců souhlasí 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. května 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina 
 


