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Zápis z 36. zasedání kolegia rektora dne 14. září 2020  

 

Přítomni: 

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

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

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. Návrh na udělení medaile 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 
MUDr. Jarmila Weinbergerová, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržené medaile UK. 

 

4. Nominace rektora na ⅓ členů Rady pro vnitřní hodnocení UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere rektorovu nominaci ⅓ členů Rady pro vnitřní hodnocení UK na vědomí. Doporučuje 

předložit k projednání na AS UK. 

 

5. Změna koordinátora programu Progres Q22 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Strategický záměr Univerzity Karlovy na období 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora: schvaluje aktualizovaný návrh SZ UK 2021-2025 a souhlasí s rozesláním 

vypořádání připomínek. Schvaluje formu zapracování PPSŘ do SZ UK 2021-2025 a pověřuje kancléře 

univerzity konzultací návrhu s MŠMT. 

 

7. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Plánu realizace strategického záměru pro rok 2021 s tím, že 

po zapracování připomínek vzešlých z diskuse a úprav zaslaných předkladateli jednotlivých aktivit bude 

dokument znovu předložen na zasedání dne 21. září 2020. 

 

8. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2020 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci 

hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2020. Doporučuje předložit na RKR a AS UK. 

 

9. Zpráva o situaci u veřejné zakázky na jednotný ekonomický informační systém 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje předložit na RKR. 

 

10. Doplněný návrh a užití logotypu pro catering, menzy a potraviny UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh a užití logotypu pro catering, menzy a potraviny UK včetně 

kulaté formy logotypu, doporučuje předložit na RKR. 

 

11. Dovolená lektorů (rozšířený materiál) 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR s předloženým návrhem opatření rektora souhlasí a doporučuje jej před vydáním opatření 

rektora projednat s fakultami, dalšími součástmi a odbory. Doporučuje předložit na RKR. 

 

12. Sdělení rektora 

 

- info o nadcházejících volbách do RVŠ na období 2021-2023, avízo zrušení Sněmu RVŠ v příštím týdnu 

- info s aktuálními počty přijatých a zapsaných studentů do čj. programů, Ph.D. programů a programů 

v cizím jazyce, aktualizované počty budou předloženy na AS UK dne 18.9., zodp. pror. Králíčková 

- info z workshopu se zástupci fakult ve věci využití Kampusu Hybernská dne 11.9. 

- info ze setkání se zástupci Českých center, příprava Memoranda o spolupráci s Českými centry MZV 

- příprava kovidového odběrového místa UK, jedná se s Magistrátem hl. m. Prahy, bude pravděpodobně 

zřízeno na Albertově do konce září 2020, zodp. M. Zima 

- příprava informace ohledně pomoci běloruským studentům do 18.9., zodp. pror. Škrha 

- pozvání na udílení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2019 dne 21.9. od 15,00 hod. Hlávkův 

dvůr, zástup za p. rektora pror. Králíčková 

- návrh na udělení zlaté medaile panu velvyslanci Slovenské republiky Peteru Wiessovi v souvislosti 

s koncem jeho funkčního období v ČR, Závěr: KR s udělením medaile souhlasí 

- příprava podpisu smlouvy mezi UK a Universitou Pasov, zodp. pror. Rovná 

- příprava expedice Z101, připomínka po 75 letech cesty Hanzelky a Zikmunda, budou osloveny fakulty 
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- avízo videokonference se zástupci 4EU+ Government board dne 30.9. od 13,30, účast pror. Rovná a p. 

rektor 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- příprava programu na RKR dne 29.9. od 10,00 hod. 

 

prorektorka Rovná 

- info z vernisáže výstavy „Goya fisonomista“ 

- info o nové vědecké atašé na francouzské ambasádě, avízo setkání s paní pror. v tomto týdnu 

- z důvodu současné epidemiologické situace se ruší dne 24.10. 2020 Zlatá promoce UK 

 

prorektor Škrha 

- info z jednání s rektorkou Univerzity Lipsko paní Beatou Schücking dne 26.8., probíhá následné jednání 

týkající se bohemistického centra na uni. Lipsko 

- avízo setkání s panem prorektorem vídeňské univerzity týkající se CENTRALu dne 26.9.  

 

prorektor Hála 

- úprava Statutu a jednacího řádu v souvislosti se vznikem Oddělení strategických investičních projektů 

řešící Kampus Albertov 

 

prorektorka Wildová 

- probíhá vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se distanční výuky, předběžné výstupy budou 

rozeslány na fakulty v tomto týdnu, celá zpráva bude připravena cca za měsíc  

 

kvestor Horáček 

- info z dnešního setkání krizového týmu – nutné aktualizovat sharepoint kontaktů na fakultách 

- změna systému přihlašování do objektů výcvikových středisek UK, bude řešeno na setkání vedoucích 

kateder TV dne 22.9. v Hostivaři 

 

prorektorka Králíčková 

- projednán materiál „Doporučení pro fakulty a současti a FAQ“ týkající se studijní problematiky 

v souvislosti s kovidovými opatřeními, bude rozesláno na fakulty dne 15.9. 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 21. září 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

 


