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Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 27. října 2020 konaného hybridně 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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. Miroslav Bárta, Dr. – 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Sergej Z a c h a r o v, Ph.D.   1. LF 
Doc. MUDr. Darina K o h o u t o v á, Ph.D.   LF HK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

 
Návrhy na jmenování docentem:  
RNDr. Jiří H r d ý, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Lucie K a l i š o v á, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Dana Č í ž k o v á, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Petr D v o ř á k, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Vlasta D o s t á l o v á, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Jaroslav P a c o v s k ý, Ph.D.   LF HK 
MUDr. Jan R a u p a c h, Ph.D.    LF HK 
RNDr. Karel C a r v a, Ph.D.     MFF 
Mgr. Barbora V i d o v á   H l a d k á, Ph.D.   MFF 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhu MUDr. Vlasty Dostálové, Ph.D., kde bude požádáno vedení fakulty o vysvětlení, proč v habilitační 

komisi UK ani mezi oponenty není zastoupen žádný chirurg. 

 

4. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu a Rigorózního řádu 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, vyjadřuje k němu kladné stanovisko 

a doporučuje odeslat k projednání ve zkrácené lhůtě komisím AS UK, tak aby mohl být předložen na 

listopadovém Plénu AS UK. 

 

5. Využití služby „Hybridní pošta“ a „Dopis online“ na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

 

6. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2019: hodnocení vzdělávací činnosti UK absolventy 

z akademických let 2012/2013 a 2016/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

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

a po projednání kompletní zprávu ze šetření zveřejnit formou odborného článku a rovněž tak provést 

prezentaci výsledků prostřednictvím časopisu Fórum apod.  

 

7. Diskuze k aktualizaci opatření rektora č. 51/2015 – Statut Stipendia Václava Havla 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR projednalo jednotlivé body a doporučuje aktualizovat OR č. 51/2015 – Statut Stipendia 

Václava Havla na základě vzniklé diskuze a novelu OR vydat. 

 

8. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků – aktualizace 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje předložit materiál na RKR dne 9. 11.2020. Termín pro 

vyhodnocení pilotní fáze je stanoven na jaro 2021. 

 

9. Partnerská smlouva pro centrum BIOCEV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít partnerskou smlouvu pro centrum BIOCEV 

a doporučuje rektorovi smlouvu uzavřít. 

 

10. Nájemní smlouva pro centrum BIOCEV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v areálu centra 

BIOCEV ve spoluvlastnictví Univerzity Karlovy a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. ostatním 

smluvním partnerům. Kolegium rektora doporučuje záměr předložit k projednání na listopadovém Plénu 

Akademickému senátu UK. 

 

11. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku pro veřejné vysoké školy na podporu 

studia běloruských studentů v akademickém roce 2020/2021 

(prorektor Hála) 
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Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o výzvy z Fondu vzdělávací politiky na 

podporu studia běloruských studentů v akademickém roce 2020/2021. Kolegium rektora vyslovuje 

souhlas s navrženými kritérii pro výběr podpořených diplomových mobilit nebo krátkodobých pobytů. 

Doporučuje materiál rozeslat na fakulty. 

 

12. Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2021 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: KR bere na vědomí navrhovanou podobu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2021 

a souhlasí s jeho předložením na MŠMT v požadovaném termínu. Doporučuje předložit na RKR dne 

9.11.2020. 

 

13. Plán Investičních aktivit 2021 – 2030 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh Plánu investičních aktivit 2021 – 2030. 

 

14. Zřízení služebnosti práva stezky a cesty ve prospěch vlastníků jednotek v domě  U Kříže 609/6 

v Praze - Jinonicích 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit bezúplatně služebnost práva stezky k tíži pozemků parc. 

č. 764/228, 764/268, 764/273 v k. ú. Jinonice (veřejná komunikace, chodník) a služebnost cesty k tíži 

pozemků parc. č. 764/224 v k. ú. Jinonice (sjezdová rampa do podzemní garáže), parc. č. 764/229, 

764/267, 764/269, 764/270 v k. ú. Jinonice (veřejné komunikace, silnice), obec Praha, ve vlastnictví 

Univerzity Karlovy, ve prospěch vlastníků jednotek v domě v ulici U Kříže 609/6 v Praze - Jinonicích, 

dle seznamu uvedeného v příloze, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK 

a poté Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.   
 

15. Strategie IT, aktualizace 10/2020 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál. 

 

 

16. Sdělení rektora 

 

- pan rektor poblahopřál u příležitosti dožití 90. let dne 26.10. emeritnímu rektorovi UK prof. JUDr. Karlu 

Malému, DrSc., dr. h. c. 

- info z přijetí indického velvyslance dne 26.10.2020 na UK 

- info z on-line schůzky LERU C7 dne 24.10., stanovit termín pro seminář DG Research and Education 

v březnu 2021, zodp. pror. Rovná, pror. Konvalinka 

- byl odeslán na fakulty dopis rektora a předsedy AS UK k organizaci voleb do akademických senátů 

během nouzového stavu 

- info o schválení Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+, materiál byl rozeslán členům KR 

- nominace člena Rady NAÚ pro VŠ za nedávno zesnulého prof. Netuku, UK navrhuje prof. RNDr. 

Viktora Beneše, DrSc. z MFF 

- nominace zástupce do prac. platformy pro přípravu implementace iniciativy European Open Science 

Cloud, UK podpořila prof. Matysku z MU 

- info o zrušení prosincového zasedání Pléna ČKR 

- UK obdržela petici s návrhem na úpravu SIS4, podpis k návrhu připojilo celkem 519 studentů*studentek 

z 16 fakult UK, úprava neveřejné části, zodp. ÚVT 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1010974708259890/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1010974708259890/?lang=cs
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- aktivována iniciativa dobrovolnictví na UK v boji s koronavirem podobně jako v jarních měsících, počítá 

se zapojením studentů a zaměstnanců UK, rovněž tak studentských spolků napříč fakultami, koordinuje 

UK Point, termín pro dopracování konceptu do konce tohoto týdne, v následném týdnu náběh realizace  

- k možnosti čerpání evropských prostředků, řeší i&i Prague, CUIP  

- info k situaci  havárie střechy budovy děkanátu LF Plzeň, ve čtvrtek 29.10. proběhne demontáž zbytku 

atiky, zodp. p. kvestor 

- vzhledem k situaci s koronavirovou pandemí se setkání VIP osobností v Bruselu v listopadu ruší 

a odkládá se na rok 2021, zodp. pror. Rovná 

- dořešit způsob realizace „Den UK ve Švýcarsku“, pravděpodobně formou distančního meetingu s Uni. 

Curych v dohodnutém termínu prosinec 2020, zodp. pror. Škrha 

- návrh spolupráce s UNI Passau, řeší OZV 

- příprava aktualizovaných nových vydání publikací Karolinum a Univerzita Karlova a to v českém 

a  anglickém jazyce, zodp. pror. Royt 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info ze zasedání AS UK dne 23.10., výstupy z jednotlivých zasedání krizového týmu UK budou 

archivovány a umístěny na sdíleném úložišti S a na webu UK 

- proběhly on-line schůzky s účastníky zapojenými do pilotní fáze hodnocení TH pracovníků 

 

doc. Lopatková 

- příprava dopisu nám. Dolečkovi ve věci budoucího financování Ph.D. studia 

 

prorektorka Wildová 

- k vzniku analytické skupiny TTV21 pod hlavičku UK, avízo vystoupení TT dne 4.11. v 16,00 hod.  

- TTV21 je připravena pomoci s koordinací dobrovolnictví v oblasti vzdělávání 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo jednání s děkany MFF a PřF  

 

prorektorka Rovná 

- avízo koordinační schůzky prorektorů Aliance 4EU+ dne 29.10. k on-line zasedání 16.11. na UK, které 

z důvodu koronavirové krize proběhne čistě distančně 

- proběhlo jednání s prezidentem UNICA prof. Lucianem Saso s žádostí o změnu termínu zasedání General 

Assembly 17.-19.6.2021 v Dublinu 

- avízo vystoupení pana rektora na semináři pořádaném EK pro 41 rektorů nových Alliancí dne 4.11.2020 

 

prorektor Škrha 

- info o videokonferenci s prorektorem Tyranem z Uni. Vídeň ve věci přípravy programu zasedání 

CENTRALU dne 18.11. 

- info o slovním osočení pana prorektora prostřednictvím zaslaného neuctivého emailu od MUDr. 

Š. Kučerové 

 

Mgr. Zima 

- info o finálních přípravách na spuštění odběrového místa UK na Albertově, UK již získala potřebná 

povolení od Hygienické stanice Hl. m. Prahy a Magistrátu Hl. m. Prahy, velké poděkování řediteli SBZ 

Ing. Rezkovi za pomoc s technickým zajištěním celého odběrového místa. Otestování v rámci pilotního 

provozu se plánuje v průběhu příštího týdne, ostrý start v následném týdnu po tiskovém breefingu za 

účasti zástupců UK a VFN 

 

Dr. Shavit 

- příprava HUB k udržitelnému rozvoji 
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- projekt k udržitelnému rozvoji byl podán v rámci TA ČR 

 

MUDr. Fontana 

- avízo přípravy kulatého stolu k Strategickému záměru dne 5.11. od 9.00-15.00 hod. 

 

prof. Zahálka 

- UK doplnila šest studentů elitní výkonnosti do programu UNIS Victoria pro podporu univerzitního sportu 

a to na uvolněná místa na poslední čtvrtletí roku 2020 

 

kvestor Horáček 

- info o posunu v jednání s dalšími účastníky dědického řízení týkající se majetku Santiago de Compostela 

- info z dnešního zasedání Krizového týmu, řešena otázka dalšího provozu menz a slev na kolejném, 

v příštím týdnu proběhne schůzka vedoucího OZV Mgr. Kozáka a pana ředitele Laciny k možnosti využití 

volných kapacit v hotelu Krystal pro zahraniční studenty Erasmus 

- info o pořízení 10 kamer na streamování do Velké auly Karolina 

 

prorektorka Králíčková 

- info o dnešním jednání se studijními proděkany, velký ohlas z fakult, pravidelně se účastní 50-60 

zástupců fakult 

- probíhá doplnění informací o studentech týkající se pracovní povinnosti v jednotlivých krajích 

- v komisi pro udílení cen Arnošta z Pardubic je emeritní děkan KTF prof. Brož, což stanovy umožňují 

- dnes na krizov. týmu řešeno distanční dokončení semestru, v danou chvíli je předčasné toto rozhodnout  

- k možnosti Individuálních studijních plánů pro dobrovolníky, příprava materiálu na KR 9.11. 

 

prorektor Royt 

- info z jednání humanitních sekcí Progresu, příprava výstupů ve spolupráci s pror. Konvalinkou 

- info a pozvání na Staroměstské náměstí, kde probíhá openair panelová výstava k 400. výročí bitvy na 

Bílé hoře – Osudový mezník našich dějin 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 9. listopadu 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina. 


