Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 1. června 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
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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Omluveni:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK

1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Věcný záměr zakotvení mimořádného stavu UK
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál a doporučuje předložit paragrafové znění nového článku
Statutu na KR dne 15.6. a následně na RKR dne 22.6. tak, aby úpravu Statutu mohl projednat AS UK na
podzimním zasedání.

3.

Průzkumná šetření na Univerzitě Karlově a jejich evidence
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje všechna budoucí
průzkumná šetření realizovaná z úrovně rozšířeného rektorátu povinně nahlašovat Pověřenci pro
ochranu osobních údajů UK, a to dle uvedených pravidel.

4.

Informace o vyhlášení podzimního kola Fondu mobility UK pro rok 2020
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí, doporučuje zdůraznit čerpání z Fondu
mobility i pro schválené cesty v období 1.7. - 30.12.2020.
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5.
-

6.

Sdělení rektora
info z jednání NÚDZ na UK dne 27.5.
info o jednání s hejtmanem Pardubického kraje Dr. Netolickým dne 29.5., zájem o spolupráci
info ke Konírně
info ke Kampusu Albertov, čeká se na Územní rozhodnutí a Stavební povolení
info z předávání ocenění hokejistům v Síni slávy v O2Aréně
Univerzita Pardubice vydala publikaci „Citation Analysis of Scientific Publications of Czech
universities 2000-2019“
nabídka z FSS MU na zapojení do světového kongresu environmentální výchovy (WEEC) na podzim
2021 v Praze, Závěr: KR souhlasí se spoluprací UK v rámci kongresu, zodp. Dr. Shavit
přišel dopis od ČSU ve věci posunu termínu přijímacích zkoušek z důvodu krytí s maturitami
přehled Bc., Mgr., Dr. a Ph.D. promocí na červen-září 2020, prosba o zapsání prorektorů k jednotlivým
termínům, kontrola na KR dne 8.6.
k Metodice HOČ/NHČ řešeno na RVVI, příprava připomínek, zodp. pror. Konvalinka, p. kvestor
nabídka spolupráce od KU Leuven pro mezinárodní výměny studentů, zahraniční odbor připravuje
odpověď, zodp. pror. Rovná
k OP JAK v oblasti výzkumu a vývoje, připomínky do 3.6., zodp. pror. Konvalinka
k žádosti studentského spolku na podporu encyklopedie migrace, posoudí soc. komise AS UK, zodp.
p. kancléř
avízo jednání s děkankou FTVS ve věci sportovních specializací malých skupin dne 8.6.
info o podpisu Memoranda Nezapomeneme, odborné sympozium k holokaustu se uskuteční místo 17.9.
dne 16.9. od 9,00 – 20,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina
avízo jednání velké hromady Biocev z.s.p.o. dne 16.6. v 13,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
připomenutí výročí úmrtí Milady Horákové se uskuteční položením věnce dne 26.6. v dopoledních
hodinách
v letním období proběhne zasedání KR dne 13.7., další dvě jednání budou v srpnu, termíny budou
upřesněny později
Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil
- avízo projednávání projektu Kampus Hybernská na nejbližším zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy,
příprava partnerské smlouvy mezi UK a Magistrátem Hl. m. Prahy, nominace dvou členů za UK do
Správní rady Kampusu: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., kvestor JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
a nominace dvou členů do Dozorčí rady: rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. Ing. František
Zahálka, Ph.D. Závěr: Kolegium rektora odsouhlasilo navržené členy do orgánů Kampusu Hybernská
- podpora zájmové činnosti studentů je hrazena z doplňkové činnosti, u které je letos propad, tudíž
v letošním roce nelze hradit až na výjimky další projekty, bude informována příslušná komise na
podporu zájmové činnosti, rovněž tak bude informována Rada sportu o úsporách, příprava dopisů, zodp.
p. kancléř
prorektorka Rovná
- příprava žádosti na MŠMT ke kofinancování Aliance 4EU+
prorektor Gerloch
- info o čtyřech nových návrzích na jmenovací řízení z fakult, bude předloženo na KR dne 22.6.
- návrh na udělení medaile prof. JUDr. Jiřímu Raymundu Treterovi, k jeho 80. narozeninám z PF UK
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 24.6. od 14,00 online, dále 1.9. od 14,00 hod.
- avízo jednání zástupců RVŠ, ČKR, MŠMT a NAÚ ke kvalitě distančního vzdělávání a akreditacím dne
4.6. od 12,00 hod. ve Velké zasedací síni
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Mgr. Zima
- info k probíhající přípravě univerzitního plesu v lednu 2021
- info o usnesení Sociální komise AS UK ve věci vytvoření komunikační strategie směrem k akademické
obci UK prostřednictvím marketingového oddělení OVV
prorektorka Králíčková
- avízo šetření TA ČR týkající se vlivu Covidu na studenty
prorektor Konvalinka
- avízo hodnocení vědy na UK mezinárodním panelem hodnotitelů MEP ve dnech 10.-12.6. online
formou
prorektor Bárta
- avízo vydání nového čísla časopisu Forum dne 5.6.2020, speciální číslo ke COVID-19
- avízo kulatého stolu k udržitelnému rozvoji UK dne 25.6. od 17,00 hod.
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. června 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále
Karolina
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