
 1 

 

Zápis z 38. zasedání kolegia rektora dne 29. 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. 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: 

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. Návrh Opatření rektora - Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením 

počtu možných přihlášek na jedno IČO  

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko 

a doporučuje OR vydat s účinností od 1.10.2020. 

 

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

rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2021 

(prorektor Royt) 

 

Závěr:  

1. Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o stanovisku fakult k žádosti o dodatek principů.  

2. Kolegium rektora doporučuje podat žádost o dodatek Principů ve výši odpovídající úhradě všech 

páteřních a celouniverzitních EIZ (24 675 955 Kč), oborové EIZ ponechat na financování fakult 

a doporučuje předložit k projednání na AS UK dne 23.10.2020. 

3. Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny pokračovat v jednání s fakultami v přípravě 

výběru a způsobu úhrady EIZ pro další období předplatného od roku 2023 (nová smlouva s Národním 

licenčním centrem EIZ (CzechELib).  

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Hodnocení THP 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a ukládá postupovat podle harmonogramu. 

 

6. Audit environmentální stopy na UK v rámci projektu TA ČR 

(členka KR Dr. Shavit) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s provedením příslušného výzkumu na UK v případě, že bude vybrán 

k financování. 

 

7. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2021 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora vybírá k dopracování následující Centralizované rozvojové projekty (CRP) se 

zapojením méně než 18 veřejných vysokých škol pro rok 2021 - projekty č.1,2,4,5,6. Tyto projekty budou 

předloženy za Univerzitu Karlovu na MŠMT. Nedoporučuje z těchto projektů předložit na MŠMT projekt 

č.3 a 7. 

Kolegium rektora doporučuje k předložení na MŠMT všechny projekty se zapojením více než 17 

veřejných vysokých škol. 

 

8. Sdělení rektora 

 

- info k současné situaci s Covid-19 

- info z předávání Iberoamerické ceny dne 23.9.2020 a z jednání s portugalským velvyslancem, zájem 

o pořádání konferencí v Karolinu a rektorkou Universidade catolica Portuguesa, zájem o spolupráci 

s 1.LF  

- nová koncepce Progresu, zodp pror. Konvalinka 

- avízo jednání s Radou KaM, příprava nového vnitřního předpisu KaM, zodp. p. kvestor 

- info o financování CUIP - LAM-X, zodp. p. kvestor 

- dopis min. Plagy k organizaci soutěží MŠMT 

- příprava prohlídek Sluneční králové v NM dne 29.10. a 3.12. pro pozvané hosty, zodp. pror. Bárta 

- pozvání na Global University Leaders Council Hamburg 2021 2. - 4.6.2021, UK se akce zúčastní, zodp. 

Dr. Shavit 

- příprava dopisu Vědecké rady UK adresovaná vládě ČR týkající se budoucího financování ERC v rámci 

rozpočtu EU - Multiannual financial Framework, zodp. pror. Konvalinka 

- pozvání od JČP na předání medaile A.Randy za rok 2020 dne 9.10. od 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo udělení  Medaile Josefa Hlávky prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc. dne 16.11.2020 na zámku 

v Lužanech, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo setkání se zaměstnanci RUK dne 30.9. od 10,00 hybridní formou v Modré posluchárně 

- avízo EU+ governing board dne 30.9.2020 od 15,30 - 17,30 hod, účast p. rektor a pror. Rovná 

- avízo kladení věnců u sochy TGM dne 28.10. od 13,00 hod. za účasti pana rektora a členů KR 

- avízo termínu KR v úterý 6.10. od 13,00 hod., posun začátku KR dne 27.10. na 13,00 hod. 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- k projektu Eastern Partnership, finance na pomoc Bělorusku v oblasti vzdělávání 

 

prorektor Gerloch 

- konání/nekonání VR UK dne 22.10. se rozhodne na příštím KR 6.10. 
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profesor Zahálka 

- info o obdrženém dopisu z etické komise VŠE týkající se kauze prof. Kováře 

- probíhá podávání žádostí o sportovní stipendium, bude žádáno MŠMT o navýšení kvót ze 4 na 10 

stipendií 

 

MUDr. Fontana 

- info o proběhlé schůzce koordinátorů Turnitin v minulém týdnu 

 

kvestor Horáček 

- avízo výjezdního zasedání tajemníků fakult ve dnech 13.-14.10. v Peci pod Sněžkou 

 

prorektorka Králíčková 

- info o zrušení oslav 75. výročí založí LF Plzeň dne 27.10. 

- RUK zpracoval již všechna odvolání z fakult 

- informace o probíhajícím projektu MŠMT OP VVV „KA 4 – Strategické nastavení a rozvoj popularizace 

vědy a výzkumu na UK“, Závěr: KR aktuální informace o projektu vzalo na vědomí. 

 

prorektor Konvalinka 

- info z Rady vlády o financích v rámci Národního fondu obnovy v řádu 5-7 mld. Kč. 

 

Dr. Shavit 

- posun světového kongresu enviromentální výchovy (WEEC) o rok na podzim 2022 v Praze, organizuje 

UK ve spolupráci s MU 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 6. října 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

 


