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Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 19. října 2020 konaného hybridně 

 

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 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen 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. Návrhy na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na medaile: 
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., LF Plzeň, ÚSPL, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní 

medaile UK 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., FF, ÚHDS, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr:. Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí. 

 

4. Návrhy na Ceny Arnošta z Pardubic za rok 2020 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh na udělení Cen Arnošta z Pardubic a doporučuje 

ceny předat dne 17.11.2020. 

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Rušení plánovaných promocí za současné epidemiologické situace 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí, doporučuje promoční akty v tomto roce již nekonat 

a promoční akty opět realizovat od 11.1.2021 ve Velké aule Karolina, v případě, že to vládní nařízení 

budou umožňovat. 

 

6. Změna Opatření rektora „Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově“ 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje vydat Opatření 

rektora v předloženém znění. 

 

7. Zpráva o šetření mezi studenty a vyučujícími UK o jejich zkušenosti s úplnou výukou na dálku 

(tzv. distanční formou) v době pandemických opatření v letním semestru 2020 

(prorektorka Wildová) 

 

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

 

8. Aktuální agenda mezinárodních studijních programů na UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, doporučuje předložit na RKR a dále 

propagovat prostřednictvím PR kanálů. 

 

9. Analytika učení a drop-outy na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

10. Materiál think-tanku Vzdělávání21 „Vzdělávání na základních a středních školách v kontextu 

pandemie COVID-19“ 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

11. Strategie podpory začínajících akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje členům KR zasílat připomínky do 

konce roku 2020, tak aby materiál byl předložen znovu na KR v lednu 2021. 

 

12. Velké výzkumné infrastruktury na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR bere na vědomí situační zprávu o velkých výzkumných infrastrukturách na UK. KR žádá 

pana prorektora Konvalinku, aby podrobněji zjistil ekonomickou situaci a možnosti financování týkající 

se vědeckého partnerství pro neutronovou vědu Institut Laue-Langevin a informoval o tom na 

listopadovém zasedání KR.  
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13. Zapojení Univerzity Karlovy do THE Impacts Ranking 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zapojením Univerzity Karlovy do žebříčku THE Impact Rankings 

v navržené podobě. 

 

 

14. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 (po konzultaci s MŠMT) 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje upravený návrh Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-

2025, na základě konzultace se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Doporučuje uspořádání kulatých stolů, na kterých budou diskutovány strategické materiály Univerzity 

Karlovy za účasti členů kolegia rektora a stanovuje jejich datum na 5. listopadu 2020. 

Doporučuje materiál odeslat na fakulty s termínem pro jejich připomínky do 16.11.2020, tak aby byl 

materiál předložen na prosincové zasedání RKR a VR UK a následně na lednové zasedání AS UK. 

 

15. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh Plánu realizace strategického záměru pro rok 2021 

a doporučuje předložit na listopadové zasedání RKR a AS UK. 
 

16. Zpráva o aktuálním vývoji projektu Kampus Hybernská 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informace o aktuálním vývoji projektu Kampus Hybernská. 

Kolegium rektora souhlasí se jmenováním členů Rady Kampusu Hybernská a Programového výboru 

Kampusu Hybernská za UK tak, jak je navrženo ve zprávě. Doporučuje předložit Zakládací listinu KH 

na prosincové Plénum AS UK. 

 

17. Program výroční konference Aliance 4EU+ 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR předložený materiál schvaluje a doporučuje předložit na RKR dne 9.11.2020. 

 

18. Akce k 17. listopadu 2020 

(prorektor Bárta) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, doporučuje předložit aktualizaci na KR dne 

9.11.2020.  

 

19. Dohody o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českou televizí, Českým rozhlasem a Českou 

tiskovou kanceláří 

(prorektor Bárta) 

 

Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál. 
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20. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK 

za rok 2019 dle opatření rektora č. 1/2019 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu 

a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2019 dle opatření rektora č. 1/2019 se souhlasem na 

vědomí a doporučuje jej předložit na RKR. 

 

21. Závěry forenzního šetření na KaM 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předloženou zprávu o závěrech forenzního šetření na KaM a bere ji 

na vědomí. Doporučuje předložit k projednání na sociální komisi AS UK. 

 

22. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, č. UKRUK/122940/2020 (PPD, 

a.s. 747/2020) mezi UK a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., členem koncernu Pražská 

plynárenská, a.s., v rámci výstavby plynové přípojky pro objekt Globcentra Kampusu Albertov  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi UK jako budoucím povinným a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., členem koncernu 

Pražská plynárenská, a.s. jako budoucím oprávněným v rámci výstavby plynové přípojky pro objekt 

Globcentra Kampusu Albertov. Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 

Zákona o vysokých školách. 

 

 

23. Sdělení rektora 

 

- poděkování za zvládnutí situace v souvislosti s nařízením o vystěhování studentů z kolejí v minulém 

týdnu, info z dnešního zasedání krizového týmu 

- byly vyrobeny univerzitní roušky s logem UK 

- info o zřícení střešní římsy na budově děkanátu LF v Husově ulici v Plzni, zodp. p. kvestor, SBZ 

- na ČKR odešly vyčíslené finanční ztráty za UK v souvislosti s koronavirovou epidemií 

- info o odchodu Volkera Balliho z pozice generální sekretáře Aliance 4EU+ k 30.11.2020, bude vypsáno 

nové výběrové řízení 

- žádost ČKR na zaslání návrhu na prezidenta Vědecké rady Evropské výzkumné rady (Scientific Council 

of the European Research Council), Závěr: UK nebude podávat žádnou nominaci 

- byla provedena a odeslána na AS UK modifikace k návrhům změn vnitřních předpisů UK (Statutu, 

Stipendijnímu řádu) 

- odešel dopis paní předsedkyni AV ČR týkající se návrhu na virologický ústav 

- k gender petici SIS4 objevující se na soc. sítích, oficiálně vedení univerzity petici neobdrželo 

- příprava dopisů velvyslancům v souvislosti se zasedáním General Assembly přes ZOOM, zodp. Evrop. 

centrum 

- avízo webináře EK pro rektory nových evropských aliancí dne 4.11.. účast p. rektora od 14,30 hod. 

- udělena záštita primátora Hl.m. Prahy nad vzdělávacím projektem Bílá hora – Osudový mezník našich 

dějin, zahájení výstavy dne 22.10. za účasti pana rektora a pana pror. Royta 

- avízo zasedání VR UK dne 22.10. od 13,00 hod. hybridní formou v Modré posluchárně 

- avízo online oslav k 30. výročí založení FSV dne 22.10., úvodní slovo přednese p. rektor, příprava 

podkladů OVV 

- avízo setkání rektorů Asociace výzkumných univerzit dne 22.10. 2020 

- avízo zasedání Pléna AS UK dne 23.10. od 10,00 hod. hybridní formou v Modré posluchárně 

- avízo připomenutí Dne válečných veteránů položením věnce u památníku na vstupním nádvoří před 

Karolinem dne 11.11. 2020 v 11,00 hod., výstava se z důvodu koronavirové situace konat nebude 
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- konference Ženy ve vědě je z důvodu koronavirové situace odložena na jaro 2021 

- avízo on-line konference Smart Healthcare pořádané Česko-izraelským inovačním fórem dne 26. 10. 

2020, účast pror. Konvalinka 

- avízo oslav u příležitosti založení Československé republiky dne 28.10.2020 se uskuteční položením 

věnce u sochu TGM na Hradčanském náměstí v 11,30 hod. za účasti pana rektora a několika členů KR, 

a položením kytice u pomníku na rohu Obecního domu v 18,00 hod.  

- KR dne 16.11.2020 se ruší z důvodu celodenního hybridního zasedání Alliance 4EU+ na UK 

 

 

24. Sdělení členů kolegia 

 

doc. Lopatková 

- info z dnešního kulatého stolu komise řešící debyrokratizaci vědy, příprava standardů pro všechny 

poskytovatele, výstup bude postoupen RVVI 

 

prorektor Konvalinka 

- info ze zasedání RVVI, Rada vlády chystá soutěž „Cena za nejlepší řešení boje proti Covidu“ v aplikační 

a vědecké sféře, možné zasílat panu prorektorovi návrhy 

- podpora Donatio, finanční čerpání v roce 2020, řeší odbor vědy ve spolupráci s p. kvestorem 

- info k probíhajícím právním jednáním týkající se založení společnosti PARC 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání komise udělující Cenu Fr. Běhounka, info o výběru kandidáta a končím období členů 

komise Závěr: KR navrhuje, aby paní prorektorka Rovná pokračovala i v dalším období v této komisi 

- avízo přípravy výroční konference k 30. výročí založení CEFRES v květnu 2021 

- ve věci Evropského projektu čínských studií, propojena FF UK s Heidelberg univerzitou 

- info ze schůzky s novým ředitelem EUROPEAUM Marcinem Waleskim na Univerzitě v Oxfordu 

- avízo zasedání Rectors Advisory Board Coimbra Group dne 12.11.2020 

- dořešit překryv avizovaného zasedání General Assembly UNICA v Dublinu a zasedání výroční 

konference Coimbra Group na UK v roce 2021 

 

kancléř Prášil 

- avízo zasedání EK AS UK dne 20.10. 

- v tomto týdnu bude spuštěno pilotní hodnocení TH pracovníků 

- info o celouniverzitní aplikaci na automatizovanou tvorbu poptávkových inzerátů na nová pracovní místa 

 

prorektor Škrha 

- příprava dopisu paní rektorce Uni. Lipsko ve věci bohemistických studií 

- úpravy v OR Stipendia V. Havla řešící běloruské studenty, změny budou předloženy na KR dne 27.10. 

 

Mgr. Zima 

- příprava Covid-19 odběrového místa UK ve spolupráci s VFN ve Studničkově ulici na Albertově, 

odběrový kontejner je již umístěn, odběry budou zajištěny mediky z 1. a 3. LF UK 

 

MUDr. Fontana 

- info o proběhlé konferenci týkající se plagiátorství v minulém týdnu 

 

kvestor Horáček 

- návrh na technické vybavení Velké auly umožňující on-line přenosy, nabídky následně budou předloženy 

na KR a to zváží, zda se bude investice realizovat 

- info o vzniku univerzitního piva ve spolupráci s MFF UK, v tomto týdnu podpis Memoranda s Pivovarem 

Ferdinand 

-  
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prorektorka Králíčková 

- UK získala dva podněty týkající se plagiátorství prací, bude stanovena etická komise k prošetření 

- zavedení archivace u závěrečných prací CŽV 

- úprava SZŘ týkající se forem konání státnic v roce 2021, bude předloženo na KR dne 27.10. 

- ve věci přerušení studia – úprava legislativy 

- výše poplatku za přihlášku ke studiu v ak. roce 2021/2022 se odvíjí od základu stanoveného MŠMT, info 

je zveřejněno na webech fakult a UK 

 

prorektor Bárta 

- výstava v Křížové chodbě „Prameny Amazonky“ bude přeložena na jarní měsíce 2021, výroba bude 

zrealizována ještě letos, sladit s termíny plánované rekonstrukce Křížové chodby v roce 2021 

 

prorektor Royt 

- info z proběhlého Welcome Day 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v úterý 27. října 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina 

 


