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Zápis z 35. zasedání kolegia rektora dne 8. září 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 

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. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK  

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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. Fakultní reflexe závěrů a doporučení vyplývajících ze šetření Národního vzdělávacího fondu v 

oblasti socioekonomického zabezpečení doktorského studia 

(doc. Lopatková) 
 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje materiál předložit na RKR dne 29.9. 2020 

a jako informaci na zasedání AS UK dne 18.9.2020. 

 

4. Realizace projektu „Klub podnikavců!“ 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s realizací projektu pod novým názvem „ Podnikni to“.  

 

5. Souhrnná zpráva o fungování Centra strategických partnerství v období od 1. září 2019 do 31. 

srpna 2020 s výhledem do dalších let 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo na vědomí předloženou informaci o fungování Centra strategických partnerství a 

doporučuje předložit na RKR dne 29.9.2020. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Platforma pro integrované knihovní služby – návrh Smlouvy o předplatném služeb SaaS 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený návrh smlouvy a doporučuje předložení k 

projednání Akademickému senátu na zasedání 18. 9. 2020. 

 

7. Projednání návrhu smlouvy na výstavbu menzy a děkanátu LF v Plzni 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy na výstavbu menzy a děkanátu LF v Plzni včetně 

záměru zahájit jednací řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby a doporučuje předložit jej k 

vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě k udělení předběžného souhlasu k uzavření 

smlouvy dle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

 

8. Překládka telekomunikačního vedení – Mephared 2 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o realizaci překládky telekomunikačního vedení a 

záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 

725/8, k.ú. Nový Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, 

údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch CETIN, a.s., IČO 04084063, a doporučuje návrh 

smlouvy předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného 

předchozího souhlasu k uzavření smlouvy. 

 

9. Napojení k plynovodu – Mephared 2 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynovodního vedení k tíži pozemku parc. č. 728, k.ú. 

Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem 

zajištění provozu, údržby a oprav plynovodního vedení ve prospěch GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a 

doporučuje oba návrhy předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k vydání písemného předchozího souhlasu k uzavření smlouvy. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info z MŠMT s návrhy doporučení k současné epidemiologické situaci a pokynu z NAÚ k využití nástojů 

distančního vzdělávání, bylo rozesláno všem členům KR 

- info k současné covidové situaci, pravidelně probíhá zasedání krizového týmu UK, studijní odbor RUK 

je ve spojení se všemi studijními proděkany fakult, o případném rušení imatrikulací rozhoduje fakulta 

- přehled s aktuálními počty přihlášek do českých programů a počty odvolání z fakult, v danou chvíli nejsou 

data finální, na většině fakult probíhají zápisy, zodp. pror. Králíčková 

- soutěže celostátního charakteru pro šk. rok 2020/21 nebudou dle manuálu MŠMT vyhlášeny 

- úprava hodnocení didaktických testů u státní části maturitní zkoušky na slovní prospěl/neprospěl 

- Cena ministra MŠMT se bude letos udělovat pouze v kategorii mimořádných činů studentů či absolventů, 

připravit návrhy za UK na KR v září, termín odevzdání do 30.9., zodp. pror. Králíčková 

- kandidát na členství ve Vědecké radě Evropské výzkumné rady (Scientific Council of the European 

Research Council) za UK prof. Strakoš, zodp. pror. Konvalinka 

- příprava podpisu meziuniverzitní smlouvy mezi UK a Semmelweis univerzitou, zodp. pror. Škrha  

- vnitřní předpisy Návrh novel Statutu UK a Stipendijního řádu UK byly odeslány do AS UK k jednání na 

23.10.2020  

- info z Evropské komise týkající se návrhu rozpočtu pro roky 2021-2027  
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- info o novém prezidentovi Curych university prof. Dr. M. Schaepmanovi, UK plánuje návštěvu do 

Švýcarska v prosinci 2020, zodp. pror. Škrha 

- info o znovuzvolení presidenta Korea Institute of Science and Technology KIST Seok-Jin YOON, mají 

zájem o spolupráci s UK 

- úhrada provozních nákladů s provozními prostory BIOCEV, zodp. p. kvestor, pror. Konvalinka 

- k situaci v Bělorusku, avízo schůzky MV a MZV k problematice stipendií pro běloruské studenty dne 8.9. 

od 13,00 na MV, příprava usnesení a prohlášení senátorů AS UK na podporu akademiků a studentů 

v Bělorusku, UK je připravena poskytnou podporu prostřednictvím Stipendia V. Havla, pomoc koordinuje 

IPSC a zahraniční odbor 

- info o celouniverzitním projednávání IP a Strategického řízení dne 26.8., pozitivní ohlasy z fakult 

- info o vydání nového formátu „Průvodce pro studenty prvních ročníků“ z redakce Uni médií 

- info týkající se hokejové ligy, Závěr: KR schválilo reprezentaci UK pro ročník 2020 – 2021 pro dvě 

hokejová mužstva ve dvou soutěžích: Univerzitní liga ledního hokeje - UK Hockey Prague (vedoucí 

Mgr. Vošahlík) a Evropská univerzitní hokejové soutěž (vedoucí Mgr. Fiala), oba týmy souhlasí 

s aktivní spoluúčastí při celouniverzitních reprezentačních akcích, které budou mimo uvedené soutěže 

(Hokejová bitva, Bitva o Prahu apod.) 

- k spolupráci s Imperial College, zodp. pror. Rovná 

- info o úspěšném získání Jean Monnet projektů pro PedF UK, poděkování Evropskému centru za podporu 

- dopis od nám. Dolečka ve věci on-site visit hodnotitelů, zodp. pror. Konvalinka 

- dopravní obslužnost areálu UK Pelc Tyrolka Praha 8, zodp. p. kvestor 

- avízo LERU meetingu dne 23.-24.10. v Lublani, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- info o úspěšném zahájení výstavy Sluneční králové v Národním muzeu, pozvání pro vedení univerzity na 

komentovanou prohlídku dne 17.9. od 19,00 v NM 

- ve věci izraelského studenta na 1. LF Eyal Bentancura, zodp. pror. Králíčková 

- stížnost na vyučujícího na KTF, řeší pror. Wildová 

- k návrhu na vznik národního inovačního Super-hubu pro High-Tech průmysl NISH 

- odešla žádost o zrychlené projednání dokumentace pro řízení MEPHARED II. 

- k organizaci plesu UK 2021na Žofíně 

- avízo konference Comenius 19.10. v Římě, zodp. pror. Wildová 

- avízo podpisu Memoranda UK s Pražským inovačním institutem dne 9.9. od 10,00 hod. , 

- avízo Slavnostního zahájení ak. roku 2020/2021 a zasedání Pléna ČKR ve dnech 1.-2.10. na ČZU 

- pozvání na slavnostní mši Veni Sancte u příležitosti zahájení nového ak. roku a k připomenutí 30. výročí 

reinkorporace fakulty KTF do UK dne 1.10. od 16,30 v chrámu Matky Boží před Týnem, zástup za p. 

rektora pror. Royt 

- pozvání na oslavu u příležitosti 100. let mezinárodní spolupráce mezi ČR a Japonskem dne 23.9., zástup 

za p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na otevření Simulačního centra MUNI dne 15.10. v 11,00 hod., zástup za p. rektora pror. Wildová 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info o analýze „vlastnictví práv ke zdrojovým kódům SIS“ 

- avízo tradičního setkání zaměstnanců u příležitosti zahájení nového ak. roku dne 30.9. od 10,00 hod. 

v Modré posluchárně 

 

prorektor Škrha 

- dotaz od senátora AS UK ve věci nevyslání zástupce UK s delegací Senátu PČR na Taiwan, Závěr: UK 

nebyla oficiálně vyzvána, aby se delegace zúčastnila. 

 

prorektor Gerloch 

- avízo zasedání VR UK dne 24.9. od 13,00 hod. v Modré posluchárně 

- avízo zasedání komise pro udělení čestných doktorátů dne 10.9.2020 

- kasační stížnost k vyjádření ve věci doc. Fajta 
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prorektorka Wildová 

- info ze zasedání RVH dne 1.9. a avízo dalšího zasedání dne 23.9. od 14,00 hod., probíhá schvalování 

pregraduálních studijních programů, pilotování studijních programů 

- avízo sympozia Nezapomeneme pořádaného k uctění 75. výročí konce 2. světové války a ke vzpomínce 

na oběti holokaustu dne 16.9. od 9,00 za účasti ministra MŠMT, předsedy PSP ČR ve Vlasteneckém sále 

Karolina 

- příprava materiálu „Distanční vzdělávání ve vztahu k řízení škol“ v rámci TT Vzdělávání 21, avízo 

kulatého stolu v polovině října 

 

kvestor Horáček 

- schůze vedoucí odborů se uskuteční na začátku příštího týdne 

- návrh na zřízení odběrového místa UK na Covid-19, koordinuje M. Zima 

 

profesor Zahálka 

- avízo zasedání Pléna AS UK dne 18.9. hybridní formou 

- info ze zasedání Rady sportu, podpora vzniku dvou hokejových týmů 

- info z ČAUS o zahájení Univerzitní/vysokoškolské basketbalové ligy v listopadu 2020 

 

prorektorka Králíčková 

- avízo Orientačního týdne pro studenty prvních ročníků 14. - 15.9.2020 letos proběhne online formou, 

přednášky budou natáčeny, organizuje UK Point 

 

prorektorka Rovná 

- návštěva Uni. Sorbonna ve dnech 1.- 4.9. k přípravě Annual Meetingu 4EU+ v listopadu na UK 

- v rámci 4EU+ prac. skupina č. 3 posuzovala 52 projektů, z nichž 31 uspělo, přehled bude rozeslán paní 

pror. Králíčkovou členům KR 

- pozitivní ohlasy na Staff Welcome Centrum zřízeném v rámci UK Pointu 

- bylo vypsáno nové kolo CELSA  

 

prorektor Konvalinka 

- info z jednání Rady vlády  

- probíhá hodnocení vědy v rámci UK, termín pro připomínky k hodnocení oborů do 9.9 z fakult, 

navazovat bude hodnocení fakult a součástí, termín prosinec 2020 

- současně probíhá MEP - národní hodnocení vědy v rámci M3, M5, MEP hodnotitelé přejedou ve dnech 

1.-5.10. na UK 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 14. září 2020 ve 12,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

 


