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Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 6. října 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 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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. Návrhy na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na medaile: 
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.MFF, návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. 2. LF, Ústav anatomie návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní 

medaile 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc., FTVS, návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. ,FF, SIAS, návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. ,PF, návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní medaile 

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. ,FTVS, návrh rektora UK udělení stříbrné pamětní medaile 

 

Závěr:. Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí. 

 

4. OR Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“ 

(prorektorka Králíčková) 

 

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

stanovisko. Doporučuje OR vydat. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Výběr mladých výzkumníků a přiznání příspěvků z Fondu na podporu pobytů zahraničních 

výzkumníků (post-doc) na UK - XIII. výzva 2020 (s nástupem od 1. 1. 2021) 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo na vědomí předloženou informaci o výběru mladých zahraničních výzkumníků na UK 

v rámci XIII. výzvy Fondu post-doc 2020 (s nástupem od 1. 1. 2021). 

 

6. Souhrnná zpráva o průběhu zrychleného kola Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2020 

(červenec až září 2020) 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních částek z FM UK. 

 

7. Způsob podávání žádostí o MSCA IF na UK 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženým materiálem, doporučuje upravit materiál po věcné 

a formální stránce a následně doporučuje OR vydat. 

 

8. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje předložení říjnovému plénu 

AS UK. 

 

9. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje předložení říjnovému plénu 

AS UK. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- řídíme se opatřeními platnými pro nouzový stav od 5.10.2020, info z MŠMT bylo rozesláno na fakulty 

- info z konání 157. Pléna ČKR dne 2.10., usnesení bylo rozesláno 

- info z videokonference Government Boardu 4EU+ dne 30.9., příprava 4EU+ Annual Meeting 2020 

- dopis z MZ s žádostí o zajištění součinnosti pracovišť AV ČR, vysokých škol při testování covid-19 

- příprava podpisu smlouvy mezi UK a BIOCEV, zodp. p. kvestor 

- kontrola Statutů a organizačních řádů jednotek Vysokoškolských ústavů a dalších součástí RUK, zodp. p. 

kvestor, p. kancléř 

- kontrola platných OR, která vznikla před r. 2014, zodp. p. kvestor 

- seznámení s aktuálními počty studentů přihlášených na UK, nárůst o 4,5% oproti minulému ak. roku v Bc. 

a Mgr. studijních programech v ČJ, info na RKR dne 9.11.2020, zodp. pror. Králíčková 

- dopis od předsedy TA ČR program SIGMA, odešel na fakulty 

- vedou se jednání o vzniku nové infrastruktury PARK 

- příprava odpovědi TI, zodp. Mgr. Zima 

- žádost o podporu projektu „Díky, že můžem 2020“ – Korzo Národní, Samet na školách, zodp. Mgr. Zima 

- Plán oslav 17.11.2020 bude předložen na KR dne 19.10., zodp. pror. Bárta, Mgr. Zima, Mgr. Hájek 

- avízo oslav založení ČSR položením věnce u sochy TGM na Hradčanském náměstí dne 28.10.2020 ve 

13,00 za účasti členů KR, zvažuje se položení věnce v podvečer u pamětní desky u Obecního domu  

- z důvodu situace s pandemií se ruší udělení titulu dr.h.c. dne 26.10. 2020, nový termín bude stanoven dle 

vývoje situace 

- ruší se KR dne 12.10. 
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11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání Steering Committee Europaeum 

- avízo jednání Academic Council v Leidenu proběhne on-line 

 

prorektor Gerloch 

- avízo VR UK dne 22.10.2020 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 14.10. od 14,00 hod. 

 

prorektor Škrha 

- dotaz k uznávání praxe studentů v odběrových centrech 

 

kvestor Horáček 

- info z jednání se zástupci Magistrátu Hradce Králové a fakultou FaF UK ve věci vzniku Pajkrovy flošny 

- info z jednání Rady KaM dne 5.10. 

- info o aktuálním stavu objektu kolejí Na Kotli v HK 

- Návrh poskytování odměn při životních a pracovních výročích zaměstnanců Závěr: KR s návrhem po 

úpravách souhlasí 

- zasedání tajemníků fakult ve dnech 13.-14.10. se uskuteční v distančním režimu, nikoliv v Peci p/Sněžkou 

 

prorektorka Králíčková 

- z důvodu zavedení nouzového stavu se promoční akty ve Velké aule Karolina do 15.11. 2020 ruší s tím, 

že budou diplomy předávány prostřednictvím studijních odborů a náhradní termíny promocí budou 

zrealizovány dle vývoje epidemiologické situace, když to bude možné, tak od ledna do dubna 2021 

- připravit počty plánovaných promocí po fakultách za měsíce 10-12/2020 na KR 19.10. 

 

prorektor Konvalinka 

- info ze zasedání IAB a MEP ve dnech 1. - 6.10., velké poděkování fakultám a odborům RUK za 

spolupráci, kladný ohlas z MŠMT 

- příprava otevřeného dopisu vládě týkající včerejšího rozhodnutí vlády o dostavbě kanálu Dunaj-Odra-

Labe 

 

prorektor Bárta 

- od 1.10. byl spuštěn nový zpravodajský portál on line UK FORUM, lze spustit i na tabletech  a chytrých 

mobilech, nový web umožní rozšíření audiovideo rubriky a interaktivního obsahu 

- od 1.10. zpřístupněna fotobanka UK (fotobanka.cuni.cz) s archívem fotografií z akcí na UK, vstup přes 

CAS heslo 

 

prorektor Royt 

- představil vizualizaci varhan do Velké auly Karolina 

- žádost od pana proděkana RNDr. Aleše Soukupa, Ph.D. z PřF UK týkající se uložení a digitalizace 

materiálů, Závěr: KR s digitalizací souhlasí a doporučuje spojit se s ÚDAUK 

 

Mgr. Zima 

- představil materiál s návrhy realizace vzniku odběrového místa pro Covid-19, Závěr: KR souhlasí se 

vznikem odběrového místa UK na Albertově 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 19. října 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1725742310566822/?lang=cs

