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Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 8. 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 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 

MUDr. Josef Fontana – 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. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

 

Omluveni: 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

3. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Jan B e n e š, Ph.D.     3. LF 
Doc. RNDr. Zuzana B o s á k o v á, CSc.    PřF 
Doc. RNDr. Jan K o n v a l i n k a, CSc.    PřF 
Doc. Mgr. Jiří R e i f, Ph.D.     PřF 
Doc. RNDr. Jana K a l b á č o v á   V e j p r a v o v á, Ph.D. MFF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

Poznámka: Doc. Konvalinka během projednávání tohoto bodu opustil jednání KR. 

 

Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Mariana W o h l f a h r t o v á, Ph.D.   1. LF 
MUDr. Ludmila B r u n e r o v á, Ph.D.    3. LF 
MUDr. Jaroslav K l á t, Ph.D. (druhé kolegium)   LFP 
RNDr. Michal V i n k l e r, Ph.D.     PřF 

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


 2 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 

 

4. Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Prof. Abigail Saffron T u c k e r     1. LF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

5. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na medaile: 
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. , 3. LF, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. , 1. LF, návrh 1. LF na udělení historické pamětní medaile UK 
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. ,3. LF, návrh 3. LF na udělení historické pamětní medaile UK 
prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc., 3. LF, návrh 3.LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., 1. LF, návrh 1. LF na udělení zlaté pamětní medaile UK 
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, PF, návrh PF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením navržených medailí. 

 

6. Šetření o stavu distanční výuky na UK v období mimořádných opatření 2020 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a ukládá redakci Uni medií toto šetření medializovat. 
 

7. Pilotní pořízení nástroje Grammarly pro Univerzitu Karlovu: dílčí plnění cílů IP UK Rozvoj 

nástrojů a procesů pro distanční výuku a práci UK ve virtuálním prostoru 

(MUDr. Josef Fontana) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu a souhlasí s pilotním pořízením licencí Grammarly na 

Univerzitě Karlově v představeném modelu plujících licencí, s dynamickým přidělováním podle zájmu 

jednotlivých členů akademické obce UK. 

 

8. Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK a nové opatření rektora 

k zadávání veřejných zakázek na UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr:  Kolegium rektora projednalo předložený materiál a bere na vědomí návrh Strategie 

odpovědného veřejného zadávání Univerzity Karlovy i Memoranda o spolupráci při implementaci 

odpovědného veřejného zadávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Kolegium rektora ukládá 

odboru veřejných zakázek ve spolupráci s odborem vnějších vztahů realizaci dalších úkolů 

vyplývajících z předloženého materiálu a zrealizovat podpis tohoto memoranda. 

Kolegium rektora bere na vědomí návrh nového opatření rektora „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek v rámci Univerzity Karlovy“ a ukládá odboru veřejných zakázek jej realizovat a vydat toto 

opatření do 30.6.2020. 
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9. Zpráva o situaci u veřejné zakázky na jednotný ekonomický informační systém 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá zastavit aktuální zadávací řízení 

a připravit novou veřejnou zakázku na jednotný informační systém. 

 

10. Trafostanice Myslíkova, Praha 2 

(kvestor Horáček) 

 

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

trafostanice k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, obec Praha, 

a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO 

27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, a doporučuje návrh předložit k vyjádření 

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

k uzavření smlouvy.  

 

11. Prodloužení nájemní smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše objektu  U Kříže 

661, Praha 5 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr na prodloužení  smlouvy na pronájem 

části  střechy  pro  umístění  telekomunikačního vedení a technologie na objektu UK, ul. U Kříže 661, 

Praha 5,  společnosti T-Mobile  Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova  2144/1, 149 

00  Praha 4, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK. 

 

12. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek HMP parc. č. 493/28 v k.ú. Libeň pro potřeby 

dostavby budovy FHS v Praze 8, Libni 

(prorektor Hála ) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu jejímž předmětem je koupě pozemku 

par.č. 493/28, k.ú. Libeň, obec Praha, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Hlavním městem 

Prahou jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 33 780,- Kč + DPH a doporučuje jej předložit 

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

souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů, k uzavření smlouvy. 

 

13. Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku “Projektová dokumentace pro projekt 

MEPHARED 2“ v Hradci Králové, ze dne 2.8.2018 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 na 

vyhotovení zakázky „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED 2“ mezi Univerzitou Karlovou 

jako objednatelem na straně jedné a společností Bogle Architects s.r.o., jako zhotovitelem na straně 

druhé, jehož předmětem je nahrazení grafického zobrazení dotčených pozemků z dodatku č. 2 novým 

grafickým zobrazením dotčených pozemků, které reflektuje změnu tvaru pozemku parc. č. 728 v k.ú. 

Nový Hradec Králové a ve specifikaci Díla smlouvy, kde se doplňuje v článku I písm. b) upřesnění 

napojení Stavba MEPHARED 2  na veřejnou dopravní infrastrukturu a doporučuje předložit jej 

k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě k udělení předchozího souhlasu dle § 15 

odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění k uzavření smlouvy. 
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14. Návrh Principů rozdělení prostředků na UK v roce 2021 na základě výsledků hodnocení 

(prorektor Konvalinka) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jeho zapracování do textu 

Principů pro rok 2021 a ukládá předložit dopracovaný materiál na KR 15.6. 

 

 

15. Kampus Hybernská 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženým postupem při realizaci projektu Kampus Hybernská 

a doporučuje materiál předložit na RKR a EK AS UK. 

 

16. Sdělení rektora 

 

- Group 2020 annual meeting 10.6.-12.6. 

- žádost z FTSV o čerpání z Mikuláše 

- info k otevření ambasád, info především pro studijní a zahraniční odbor 

- vydáno 50. jubilejní číslo časopisu Forum 

- spolupráce na 5. ročníku osvětového Týdne FH (familiární hypercholesterolemie,  21. – 25. září 2020)   

- podklady k jednání ohledně ekonomického vývoje KaM do konce roku 2020  

- Biocev návrh na vytvoření integrovaného programu zaměřeného na boj proti hrozbám globálního 

charakteru způsobený novými infekčními agens 

- pozvání od Humboldt university na Governance meeting CENTRAL 17.-18.11. v Berlíně 

- jednání na MU Brno ve věci spolupořádání 11th World Environmental Education Congress, téma:  

BUILDING BRIDGES, 4.-8.10.2021 

- UK nemá připomínky k zákonu 130, bude odeslána reakce na ČKR 

- Unicef - zrealizovat podpis společného memoranda do začátku července, zodpovídá: Hájek 

- rozhodnutí soudu 5.6.2020 – nejmenování doc. Ošťádala profesorem prezidentem M. Zemanem nebylo 

v souladu se zákonem 

- info z videokonference předsednictva ČKR dne 2.6. 

- dopis z MPO od náměstka Ing. Očka dlouhodobá podpora výzkumu, stabilizace financování 

navyšováním jako institucionální složky 

- úspěšně ukončen účetní audit CUIP pro rok 2019 

- výsledky aktuálních ratingů 

- předpokládaný termín uvedení nového děkana MFF do funkce: 9.9.2020 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- informace k úsporným opatřením 

 

prorektorka Rovná 

- příprava výročního setkání COIMBRA 2021  

- 4EU+ zintenzivnění spolupráce a komunikace, blíží se termín přihlášek pro všechny flagshipy, 

nastavení a vyjasnění podmínek spolupráce 

 

prorektor Gerloch 

- jednání NAU – akreditační řízení 

 

prorektor Škrha 

- testování na COVID-19 pro studenty a zaměstnance UK potrvá do konce června  
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prorektor Konvalinka 

- projekty PRIMUS 

- testování na COVID-19 bude nadále probíhat v rámci spolupráce laboratoří a nemocnic 

 

prorektorka Wildová  

- probíhá kontrola institucionální akreditace (podmínky fakult) 

- příprava konference NEZAPOMENEME 

prorektor Hála 

- dopis od náměstka Velčovského, velké akce OP VVV 

 

prorektor Bárta 

- příprava nového čísla časopisu Forum  

- odložení egyptologické výstavy, termín 30.6. zrušen, nový předpokládaný termín: konec srpna 2021 

- výstava Voda a Civilizace: 15. 6. v Hradci Králové - změna klimatu, sucho, kolapsy, objev pramenů 

Amazonky, rozvody vody v ČR,  atd.  Doba trvání měsíc. Další lokace se otevírají 11.7. v Krumlově za 

účasti premiéra a ministrů a 16. 7. v Karlových Varech 

 

Dr. Shavit 

- příprava kulatého stolu 25.6. k tématu udržitelného rozvoje 

 

 

Zapsali: Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. června 2020 ve 15,30 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina 
 


