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Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 15. června 2020  

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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 

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 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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. Nominace na Dimitris N. Chorafas Prize 2020 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na cenu Dimitris N. Chorafas nominuje 

Mgr. Martinu Hákovou, Ph.D. z FaF UK v Hradci Králové. 

 

4. Vyhlášení 18. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2021) 

(profesor Volf) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. 

 

5. Mimořádný stav na Univerzitě Karlově – návrh změny Statutu UK 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál a doporučuje vypustit čl.66a/bod 4 a předložit materiál na 

RKR 22. 6. a následně na AS UK. 

 

6. Elektronizace zahraničních mobilit zaměstnanců UK 

(prorektorka Králíčková) 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje realizaci kroků dle 

navrženého harmonogramu.  

Kolegium rektora doporučuje dopracovat a předložit materiál na RKR dne 22.6.2020. 

KR ukládá řediteli ÚVT Ing. Papírníkovi, aby na základě tohoto projektu připravil obdobně i pracovní 

cesty v rámci ČR, termín do 31.7.2020. 

 

7. Návrh rozdělení finančních prostředků na podporu mezinárodní spolupráce (Ukazatel D) pro rok 

2020 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR po projednání materiálu souhlasí s navrhovaným postupem. 

 

8. Analýza a úprava elektronických úředních desek fakult/součástí UK v souladu s výzvou Úřadu 

pro ochranu osobních údajů a související opatření rektora UK 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje seznámit se zněním 

materiálu také zasedání RKR dne 22.6.2020. Kolegium rektora doporučuje vydat opatření rektora UK 

stanovující jednotnou podobu úředních desek všech fakult a součástí UK (s účinností od 22. 6. 2020). 

 

9. Návrh Principů pro rozdělování příspěvku a dotací na UK v roce 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje je předložit k projednání 

rozšířenému kolegiu rektora, Ekonomické komisi AS UK a plénu AS UK. 

 

10. Kupní smlouva na MRI preklinický skener 7 T pro potřeby 1. LF UK 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr pořídit MRI preklinický skener 7 T pro potřeby 1. lékařské 

fakulty v hodnotě 24 mil. Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání 

Akademickému senátu UK a Správní radě UK. 

 

11. Sdělení rektora 

 

- zlepšení umístění UK v QS World university Rankings 2020 – UK 260. místo 

- info z online zasedání General Assembly Coimbra Group dne 12.6., paní pror. Rovná byla jednomyslně 

zvolena i do dalšího volebního období 

- info o TK k TT Vzdělávání21, bohaté mediální výstupy, zájem o zapojení ze stran veřejnosti (např. 

Fórum rodičů), během léta bude ustanovena pracovní skupina, v září dojde k prvnímu jednání, zodp. 

pror. Wildová 

- nabídka z AV ČR k možné spolupráci s MIT, UK má o spolupráci zájem, příprava odpovědi, zodp. pror. 

Konvalinka 

- zájem o připojení facility elektronové mikroskopie  Biologického centra AV ČR do Pražského uzlu Eu-

BI ERIC jako pozorovatel, zodp. pror. Konvalinka 

- termín pro podání návrhů na Cenu Arnošta z Pardubic byl prodloužen do 31.8.2020, zodp. pror. 

Králíčková 

- info o závěrečné kontrolní prohlídce stavby FHS 

- UK získala stavební povolení na výkop obou jam na Albertově, avízo jednání v následujícím týdnu 

s premiérem Babišem o stavbě 

- ve věci kladného Rozsudku doc. RNDr. Ivana Ošťádala vs. prezident ČR, CSc., jednání týkající se doc. 

Fajta je stanoveno na 20.7. 

- info z jednání s radním pro Prahu 1 p. Hejmou, příprava Memoranda o spolupráci UK a Prahy 1 
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- ve věci podání akreditace oboru husitská teologie, zodp. pror. Gerloch 

- žádost o čerpání půjčky z tzv. Mikuláše na Rekonstrukci a dostavbu Areálu Jinonice z FSV 

- avízo telekonference boardu 4EU+ dne 2.7. 

- UK zaslala ČKR připomínky k režimu DPH na VVŠ, řeší Ing. Stuchlíková  

- avízo schůze výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 24.6. od 9,00 v PSP ČR 

- připomínky ČKR k novele zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

- avízo festivalu „Týden vědy a techniky AV ČR“ ve dnech 2.-8.11.2020, KR odsouhlasilo zapojení UK 

do akce jako vědeckého partnera bez nutnosti finančního zapojení 

- avízo Kulatého stolu pro akademickou obec UK týkající se hodnocení vědy, financování vědy, SVV dne 

15.6., účast p. rektor, pror. Konvalinka 

- připomenutí památky Milady Horákové ve formě bannerů na některých budovách UK (např. PF, FF 

a Karolinum) od 20.6. - 5.7.2020, zodp. Mgr. Hájek 

- příprava spuštění webináře Česko! A jak dál?, zodp. Dr. Shavit, Mgr. Ayrer 

- předloženy termíny zasedání VR UK v ak. roce 2020/21 

- avízo RKR dne 22.6. od 10,00 hod. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- informace o jednomyslném odsouhlasení projektu Kampus Hybernská Radou HMP, příprava žádosti 

o finanční podporu z tzv. Mikuláše na chod Kampusu v druhé polovině roku 2020 

 

prorektorka Rovná 

- nabídka od velvyslance ČR v Bruselu pana Jaroslava Kurfürsta k možnému vzniku a zapojení UK do 

Eastern university clusteru, projekt bude představen na KR dne 22.6. 

 

prorektor Gerloch 

- podáno odvolání FHS ve věci akreditace sociální a kulturní antropologie 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání pracovní skupiny ke konferenci NEZAPOMENE - Holocaust dne 18.6. od 15,00 

v Karolinu  

 

kvestor Horáček 

- příprava žádosti SBZ o finanční podporu z tzv. Mikuláše na opravu v objektu Zahrádky, žádost  

o prodloužení termínu dokončení opravy do konce roku 2020 

 

prorektor Konvalinka 

- projekty PRIMUS, výsledky na KR dne 22.6. 

- info ze zasedání Mezinárodního evaluačního panelu - Národní hodnocení vědy na UK 

- avízo on-line zasedání IAU dne 23.6. od 9,30 hod. 

 

profesor Volf 

- příští týden účast na třech zasedáních oborových rad GA UK 

 

doc. Lopatková 

- konečné vypořádání připomínek ČKR ke strategickému záměru má k dispozici Dr. Šťastná 

- příprava dopisu na fakulty, jak se vypořádaly/plánují vypořádat se závěry šetření NVF o doktorském 

studiu 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. června 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 


