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Zápis z 30. zasedání kolegia rektora dne 22. 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 

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  

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

 

Omluveni: 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. PharmDr. Přemysl M l a d ě n k a, Ph.D.    FaF  
Doc. Ing. Branislav J u r č o , CSc.     MFF 
Doc. JUDr. Alena M a c á k o v á, Ph.D.     PF 
 

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

 

Návrh na jmenování docentem: 
JUDr. Jan T r y z n a, Ph.D.      PF 
 

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

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK 

Jinonice“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby 

s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako 

objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně 

druhé, jehož předmětem jsou dodatečné projektové práce, dodatečné stavební práce a změna dílčího 

termínu v harmonogramu prací, a doporučuje předložit jej 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, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

 

5. Sdělení rektora 

 

- UK získala Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Grantová schémata na UK 

- byla schválena Valnou hromadou likvidace Biocev z.s.p.o. dne 16.6.2020 

- zápis ze zasedání Pléna ČKR dne 18.6. v Brně byl rozeslán členům KR 

- odešel dopis na fakulty týkající se zkvalitňování doktorského studia, zodp. doc. Lopatková 

- nominace na Cenu Františka Běhounka na MŠMT do 16.9.2020 

- info o finanční kontrole hospodaření účelového zařízení KaM, byl předán vytýkající dopis řediteli KaM 

Ing. Macounovi 

- k novele zákona o VŠ, příprava připomínek, zodp. pror. Králíčková 

- avízo online konference Strategie 2030+ dne 23.-25.6. pořádá MŠMT, účast pror. Wildová 

- avízo online meetingu 4EU+ Governing Board dne 2.7. od 8,30 hod. 

- avízo konference Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV/Covid-19 dne 15.7. v Ústavu 

molekulární genetiky AV ČR, účast pror. Konvalinka 

- avízo zasedání Grantové rady dne 29.6. 

- avízo zasedání Ekonomické komise AS UK dne 23.6. v 16,00 hod. 

- avízo připomenutí 70. výročí úmrtí Milady Horákové: 

26.6. v 9,30 v Karolinu za účasti zástupců KR 

26. 6. 2020, 10,00 hod. Ďáblice hřbitov, účast pror. Royt 

27. 6. 2020, 10,00 hod. Újezd, účast pror. Wildová 

 

 

6. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k společnému projektu 1.LF, 2. LF, ÚK UK a ÚZIS 

 

prorektorka Rovná 

- stanoven termín pro Zlatou promoci - 24.10. 2020 

- předložen návrh o zapojení UK do vznikajícího uskupení Eastern Partnership university cluster 

zahrnující Východního partnerství (3 kavkazské republiky, Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko) 

a univerzity ze zemí EU. Závěr: KR souhlasí se zapojením UK do projektu v roli administrativního 

koordinátora 

 

prorektor Škrha 

- info o jednání s prorektorem Univerzity v Coimbře v Portugalsku a děkanem Lékařské fakulty této 

univerzity, zájem o vzájemnou spolupráci 

 

 

 



 3 

prorektor Gerloch 

- termín pro podání návrhů na čestné doktoráty byl prodloužen do konce června, návrhy budou 

předloženy na KR dne 13.7. 

 

prorektor Hála 

- info o závěrečném vyhodnocení stavby FHS, kolaudační souhlas je v procesu 

 

prorektorka Wildová 

- dotazníkové šetření zjišťující kvalitu distančního vzdělávání bude spuštěno dne 24.6. 

 

prorektor Konvalinka 

- návrhy projektů PRIMUS od roku 2021, bude předloženo na KR dne 29.6.  

- avízo online zasedání Mezinárodní rady IAU dne 23.6., linky budou pro zájemce z KR rozeslány 

- příprava Progresu II., termín na KR v letním období 

- zasedání komisí MEP pro vnitřní hodnocení na podzim se uskuteční zřejmě v týdnu 5.-8.10. 

 

prorektor Bárta 

- avízo webináře „Ekonomická krize na obzoru“ s prof. Š. Jurajdou v rámci Česko, a jak dál? dne 25.6. od 

17,30 hod. 

- info o umístění Putovní výstavy Voda a civilizace do Hradec Králové, v červenci bude zahájena dne 

11.7. v Českém Krumlově a 16.7. v Karlových Varech, v srpnu pak v Č. Budějovicích 

- zahájení výstavy Egypt v NM se uskuteční za účasti českého a egyptského premiéra dne 30.8.2020 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. června 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 
 


