Zápis z 31. zasedání kolegia rektora dne 29. 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. 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
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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.

Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2020 pro nejlepší studenty a absolventy
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny
J. Hlávky. Návrhy z fakult, které ještě nenavrhly své kandidáty, je možné doručit do 25. 7. 2020 na
studijní odbor RUK.

4.

Nominace kandidátů na ocenění Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2020
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na ocenění Národní ceny vlády Česká
hlava za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoj inovací pro rok 2020 nominuje: prof.
MUDr. Jan Starý, DrSc. – 2. LF UK a prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. – MFF UK.
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5.

Návrh na udělení medailí
(prorektor Gerloch)
Návrh na medaile:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. FHS, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. MFF, návrh rektora na udělení historické pamětní medaile UK
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí.

6.

Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování a k prodloužení
financování od roku 2021
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí

7.

Převod aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia do SIS
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Převod aplikace Stipendia na podporu ubytování
a Sociální stipendia do SIS a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, Dále doporučuje sdružení
dalších požadavků na SIS a dalších prostředků, které jsou na to vynakládány. Spuštění aplikace se
plánuje s ak. rokem 2021/2022 tj. v říjnu 2021.

8.

Zpráva o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2019
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.

9.

Aktuální přehled agendy studia Cotutelle
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.

10. Návrh změny prezentace studijní nabídky UK pro uchazeče o studium v ČR v roce 2020
(Dr. Shavit)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, navrhuje posouzení smluv právním odborem
RUK a další jednání s organizátorem veletrhu Gaudeamus spol. MP SOFT. Materiál bude předložen na
KR dne 13.7.
11. Informace o dalším využití objektu Zahrádky
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem na využití areálu Zahrádky a pověřuje kvestora zajištěním
projektové přípravy pro realizaci Etapy 1., včetně podání žádosti o prostředky z tzv. Norských fondů.
12. Sdělení rektora
- pan rektor slavnostně předal jmenovací dekret panu JUDr. Tomáši Horáčkovi ke jmenování do funkce
kvestora UK
- info z jednání s předsedou Senátu PČR RNDr. M. Vystrčilem dne 25.6., příprava Memoranda
o vzájemné spolupráci se Senátem PČR
- avízo jednání s premiérem ČR Ing. Babišem dne 30.6., tématem Kampus Albertov, kde již bylo vydáno
stavební povolení
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- Plénum AS UK schválilo dne 26.6. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro
rok 2021
- info o počtu přijatých a zapsaných studentů do ak. roku 2020/2021, zápisy na fakultách se rozbíhají,
někde probíhá ještě přijímací řízení, nová aktualizace na KR dne 17.8., zodp. pror. Králíčková
- dokončen převod Ph.D. studentů v cizojazyčných studijních programech do správného typu financování
- zapojení fakult do výzkumu spol. ppm factum, příprava odpovědi, zodp. pror. Wildová, Dr. Šťastná
- KR odsouhlasilo návrh termínů konání KR, RKR, VR a AS UK v období VII/2020 - I/2021
- byla vydaná Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2019 v české verzi, její podoba v PDF ke stažení
zveřejněna na webu UK a digitální podoba zaslaná přes datovou službu na MŠMT - Odbor vysokého
školství, v pátek 3.7. vyjde anglická verze VZČ 2019
- nabídka z Trinity College Dublin na studentské výměny, příprava odpovědi, zodp. pror. Škrha
- proběhlo jednání o stavbě Mephared 2, příprava harmonogramu dokončení stavby do konce roku 2023
- info z webináře „Ekonomická krize na obzoru“ v rámci Česko a jak dál? s prof. Jurajdou, vysoký dosah
a sledovanost na sociálních sítích
- avízo oslav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě dne 4.-5.7. účast p. rektor a zástupci studentů
- Národní průmyslový summit 2020 za účasti představitelů vlády dne 9.9. v Betlémské kapli od 13,00
hod., účast p. rektor a možnost i pro další členy KR
13. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- info o podnětu z AS UK s nabídkou na spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost,
nabídka půjde i na fakulty
- příprava kariérního řádu pro technicko-hospodářské pracovníky v rámci HR Award, pilotní otestování
v rámci RUK podzim 2020
- tisk materiálů na zasedání Kolegia rektora se snižuje na 8 výtisků
- jednání týkající se Strategického plánu dne 30.6. na RUK, nové informace budou předloženy na KR dne
13.7.
prorektor Škrha
- navrhl ukončení členství v AUF (týká se FSV a FF UK), Závěr: KR s ukončení souhlasí, bude odeslán
dopis řediteli L´Agence Universitaire de la Francophonie
prorektor Gerloch
- info k nově jmenovaným docentům k 3.7., jedná se o 75 docentů, z čehož 19 tvoří ženy
prorektorka Wildová
- avízo jednání s předsedou NAÚ, zástupci MŠMT a RVŠ nad standardy pro distanční vzdělávání
a akreditaci distančního vzdělávání dne 30.6.
- zapojení OKVA do vypsaného Centralizovaného rozvojového programu pro distanční vzdělávání
Dr. Shavit
- info z kulatého stolu k Trvale udržitelnému rozvoji dne 25.6., poděkování Mgr. Svobodové, pror.
Wildové za přípravu a aktivní účast v diskuzi, CoŽP bude finančně participovat na vytvoření pozice
odborného koordinátora s přírodovědným vzděláním, další kolo Kulatého stolu se připravuje na září
2020
profesor Volf
- info ze zasedání oborových rad GA UK, kde se řešily závěrečné zprávy
- návrhy na nové místopředsedy GA UK budou předloženy jako materiál na KR dne 13.7.
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profesor Zahálka
- předložil žádost studentského spolku „UK Hockey Prague“ o možnou patronaci nad spolkem v rámci
Univerzitního hokeje panu rektorovi
prorektorka Králíčková
- info z dnešního setkání studijních proděkanů – řešeno distanční vzdělávání
doc. Lopatková
- požadavek sociální komise AS UK týkající se šetření Doktorandi Národního vzdělávacího fondu
prorektor Konvalinka
- info z meetingu IAB dne 23.6.
- info o schválení HOČ/NHOČ, bude ještě upravováno v souladu s evropskou direktivou, možnost
vyjádření námitek ze strany MŠMT
- avízo návrhů pro Radu vlády na nové členy do Grantové agentury
prorektor Bárta
- v pátek bude vydán časopis Forum v anglické verzi
prorektor Royt
- avízo připomenutí výročí upálení Mistra J. Husa dne 6.7. v Betlémské kapli

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 13. července 2020 v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále
Karolina
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