
 1 

 

Zápis z 34. zasedání kolegia rektora dne 17. srpna 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor 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  

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

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

Mgr. Michal Zima – 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. Ing. Jaroslav H r a b á k, Ph.D.    1. LF 
Doc. MUDr. Petra S v o z í l k o v á, PhD.   1. LF 
Doc. MUDr. Martin V o k u r k a, CSc.   1. LF 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

 
Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Michael F a n t a, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Libor J a n o u š e k, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Tomáš K u č e r a, Ph.D.    1. LF 
Ing. Václav B a b u š k a, Ph.D.    2. LF 
MUDr. Martin V y h n á l e k, Ph.D.    2. LF 
MUDr. František S t a n ě k, CSc.    3. LF 
Mgr. Sylva F i s c h e r o v á, Ph.D.    FF 
PhDr. Pavla C h e j n o v á, Ph.D.    PedF 
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PhDr. Stanislav Š t ě p á n í k, Ph.D.    PedF 
 

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

 

4. Změna opatření rektora č. 20/2018 - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v 

doktorském studijním programu 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh a doporučuje vydat OR. 

 

5. Zajištění financování EIZ v roce 2021: návrh na řešení prostřednictvím dodatku k Principům 

rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2021 

(MUDr. Fontana) 

 

Kolegium rektora bere na vědomí zprávu s návrhy řešení a doporučuje oslovit fakulty s variantami A a B, 

tak aby se vyjádřily do konce září a materiál byl znovu předložen na KR v říjnu 2020. 

Varianta A: Kolegium rektora doporučuje podat žádost o dodatek Principů ve výši odpovídající úhradě 

všech páteřních a celouniverzitních EIZ, oborové EIZ ponechat na financování fakult.  

Varianta B: Kolegium rektora doporučuje podat žádost o dodatek Principů ve výši odpovídající plné 

úhradě celouniverzitních, páteřních i oborových zdrojů.  

 

6. Dovolená lektorů 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučuje dopracovat materiál ve věci informací  

o struktuře lektorů (dle fakult a věkových kategorií) a předložit znovu na KR v září. 

 

7. Projekt Kampus Hybernská – informace k 15.8.2020 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí.  
 

8. Návrh a užití logotypu pro catering, menzy a potraviny UK 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučuje dopracovat Návrh a užití logotypu pro catering, 

menzy a potraviny UK ve variantě č. 1 v kruhovém provedení a předložit znovu, společně s návrhem 

koncepce gastroprovozů KaM na KR v září. 

 

9. Návrh celouniverzitních aktivit pro Institucionální plán UK 2021 a Program na podporu 

strategického řízení UK 2022 – 2025, návrh rozdělení orientačních limitů 

 (prorektor Hála) 

Závěr: Ad 1) Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem celouniverzitních aktivit  

pro Institucionální plán UK 2021 a Program na podporu strategického řízení VŠ.  

Ad 2) Kolegium rektora souhlasí s rozdělením orientačního limitu pro Institucionální plán UK 2021.  

Ad 3) Kolegium rektora souhlasí s rozdělením orientačního limitu pro Program na podporu strategického 

řízení VŠ.  

 

10. Kupní smlouva na fotoelektronový spektrometr potřeby Matematickofyzikální fakulty 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr pořídit fotoelektronový spektrometr pro potřeby Matematicko-

fyzikální fakulty v hodnotě cca 24,3 mil. Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání 

Akademickému senátu UK a Správní radě UK. 
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11. Sdělení rektora 

 

- info z dnešního jednání pana rektora s p. premiérem Babišem ve věci možnosti využití kapacit pro 

testovaní na Covid-19, avízo TK 9.9. týkající se vývoje společného testu na chřipku a koronavirus, na 

kterém se UK spolupodílí spolu se soukromým sektorem 

- info s aktuálními počty přihlášených studentů do ČJ a AJ studijních programů, info o počtech přezkumů 

z fakult, zápisy na fakultách probíhají, zodp. pror. Králíčková 

- info o zveřejnění Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2020 

- info o prodloužení funkčního období na další 3 roky pro pana ředitele prof. Frouze z CoŽP 

- souhlas s převodem Evropského dokumentačního centra EDIS z ÚK UK do fakultní knihovny FSV 

- kauza Sportoviště Kampus Veleslavín, FTVS UK 

- odešel dopis min. Havlíčkovi ve věci MEPHARED 2 

- k rekonstrukci horské chaty FTVS v Peci p. Sněžkou 

- řešení MHD týkající se zastávky u areálu UK v Troji, zodp. p. kvestor 

- situace KaM, zodp. p. kvestor 

- info o zrušení návštěvy paní M. Albrightové na podzim v Praze z důvodu Covid pandemie v Evropě 

- k přípravě podpisu Memoranda k 1100. výročí od smrti sv. Ludmily, zodp. pror. Royt 

- k nabídce poradenských služeb Transparency International ČR 

- avízo prezenčního projednání návrhů celouniverzitních Opatření k přípravě IP UK 2021 a Programu na 

podporu strategického řízení UK 2022-2025 dne 26.8. od 9,00-17,00 hod. v Modré posluchárně 

- pozvání na Slavnostní setkání k 100. výročí Církve československé husitské dne 15.9. od 18,00 hod. 

v Husově sboru, zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo podpisu Memoranda mezi UK a Českou televizí dne 8.10. v 10,00 hod.  

- avízo podpisu Memoranda mezi UK a MPSV dne 29.9. v 9,30 hod. 

- pozvání na vyhlášení Ceny předsedkyně GA ČR dne 23.9. od 10,30 v MFF Profesním domě, zástup za p. 

rektora pror. Rovná, pror. Konvalinka 

- avízo jednání s Magistrátem hl. m. Prahy dne 8.9. ve 14,00 hod. ve věci Kampus Hybernská, KR bude 

přerušeno po dobu této schůzky 

- posun začátku KR dne 14.9. a to na 12,00 hod. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- info z FSV týkající vysvětlení úvazků doc. PhDr. Emila Aslana, Ph.D. 

 

prorektor Hála 

- přišel dopis se stanoviskem Komise expertů z MŠMT k vypořádání připomínek týkající se výstavby 

kampusu Albertov 

 

prorektorka Králíčková 

- předložila materiál „Možnosti prezentace studijní nabídky UK na významných webech“, Závěr: KR 

souhlasí s prezentací UK na webu  www.vysokeskoly.cz 

- úprava organizace imatrikulací od září v souvislosti s covidem 

- přezkum odvolání proti rozhodnutí o ukončení PhD. studia Mgr. Petra Klapala z FSV 

 

prof. Zahálka 

- jednání ve věci CESPOA 

 

prorektor Royt 

- info z ÚDAUK o zrušení letošního ročníku Muzejní noci z důvodu Covid situace  

- avízo účasti na společném setkání u příležitosti nedožitých 90. narozenin prof. PhDr. J. Petráně, CSc. 

dr.h.c. dne 15.9. v 10,00 na zámku Líšno 
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Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 8. září 2020 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

 


