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Zápis ze 4. zasedání kolegia rektora dne 9. listopadu 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. 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. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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 medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. návrh 3.LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. návrh FSV na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením stříbrných pamětních medailí pro oba jmenované. 

 

4. Návrh k uveřejnění textu na webových stránkách k prevenci sexuálního obtěžování na Univerzitě 

Karlově 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál, nad kterým byla vedena širší diskuze. Další podněty 

a připomínky lze zasílat paní pror. Králíčkové do 13.11.2020, tak aby materiál byl znovu předložen na 

KR dne 23.11.2020. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Návrh na čerpání z fondu „Mikuláš“ a doporučuje návrh předložit 

Akademickému senátu UK dne 20.11.2020. 

 

6. Návrh a užití logotypu pro koleje a ubytovací kapacity UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh a užití logotypu pro koleje a ubytovací kapacity UK ve formě 

kulatého logotypu. 

 

7. Návrh loga UK Point 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh loga UK Point a doporučuje panu rektorovi návrhy schválit. 

 

8. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace 

o postupu řešení 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané 

problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci 

s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při 

možném odstraňování právních vad.  

Doporučuje materiál předložit k vyjádření na prosincovém Plénu AS UK. 

Další aktualizaci stavu majetku připravit na květen 2021. 

 

9. Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Metodického pokynu k převodům vlastnického práva 

k nemovitým věcem a doporučuje po zapracování připomínek vzniklých z diskuze vydat formou opatření 

rektora. 
 

10. Kupní smlouva na MRI preklinický skener 7 T pro potřeby 1. lékařské fakulty 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě MRI 

preklinického skeneru 7 T, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a 

společností CANBERRA-PACKARD, s.r.o. se sídlem Šultysova 772/37, Břevnov, 169 00 

Praha 6, IČO 44850867, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 

879 000 EUR plus DPH ve výši 21 %, a doporučuje předložit ji Akademickému senátu UK a 

poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) 

zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

11. Výstavba menzy a děkanátu Lékařské fakulty v Plzni 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o dílo s obchodní společností GEMO, a.s., IČO 

13642464, na stavbu s názvem „UK - LFPL - Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ za 122 

mil. Kč bez  DPH, 147 620 000.- Kč s DPH, a doporučuje návrh předložit Akademickému senátu UK 

k projednání a Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením smlouvy. 
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12. Koupě pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové 

 (kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr koupě pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Nový Hradec Králové 

a doporučuje návrh předložit Akademickému senátu UK k projednání a Správní radě UK 

k vydání  předchozího písemného souhlasu s uzavřením kupní smlouvy. 

 

 

13. Sdělení rektora 

 

- info o vládou projednávané Novele VŠ týkající se zvláštního oprávnění VŠ při mimořádných situacích 

dne 9.11. 

- udílení cen Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" bude odloženo z důvodu covidové 

pandemie na rok 2021 

- byla zveřejněna tisková zpráva se stanoviskem TT Vzdělávání 21 k prioritám návratu žáků a studentů do 

škol 

- byl zveřejněn THE oborový ranking v 11 oborech 

- p. rektor jednal na MŠMT ve věci Mephared II. 

- info z MŠMT týkající se dotace poskytnuté na hodnocení VŠ dle Metodiky 2017+, posun termínu do 

31.12.2020, zodp. p. kvestor, pror. Konvalinka 

- dobrovolnictví na UK, info zveřejnit na hlavní stránce webu UK, zodp. UK Point, OVV 

- dopis z ambasády Indie, zájem o spolupráci v oblasti vzdělávání, příprava memoranda, zodp. pror. Škrha 

- byla podána přihláška ke členství v ČAUS 

- info o spuštění ostrého provozu odběrového covidového centra na Albertově, zveřejněno na webu UK, 

breefing plánován na konec tohoto týdne, zodp. Mgr. Zima 

- dopis z NÚKIB týkající se ransomwaru, zodp. p. kancléř, ÚVT Ing. Papírník 

- ve věci integrace 1. LF v rámci centrální Spisové služby UK, termín posunut na 04/2020, zodp. p. kvestor 

- příprava seznamu akcí k výročím plánovaných v roce 2021, materiál předložit na KR na začátku prosince, 

zodp. Mgr. Hájek, Dr. Shavit 

- avízo odhalení busty prof. Eduarda Alberta dne 17.11. 2020 v 10,30 hod.ve vnitřních prostorách budovy 

Fyziologického ústavu 1.LF na Albertově 

- slavnostní připomenutí 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 

dne 17. 11. 2020 v 18,00 hodin z Velké auly Karolina, celý program proběhne online, streamování na 

web UK 

- nasvícení budovy Karolina v barvě české Trikolory dne 17.11.2020 v 17,11 hod. 

- ples UK byl posun na termín 16. dubna 2021 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- byl odevzdán projekt TA ČR na Podporu talentů  

- prostřednictvím OKVA podán projekt CRP 18+ řešící kvalitu distančního vzdělávání  

 

prorektor Gerloch 

- k programu VR dne 26.11.2020 

 

prorektor Konvalinka 

- info o počtu podaných aplikací do programu START 

- projekt KREAS, FF UK 

- info o prohlášení virologů - podali návrh na zřízení Virologického ústavu 

- info z RVVI, definují se směry zdravotnického výzkumu v rámci Národního programu obnovy 

 

profesor Volf 

- info o zveřejněné studii analyzující efekt grantů GA UK na úspěšnost dokončení doktorského studia 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2019.php#01
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prorektorka Rovná 

- info z dnešního přípravného jednání na setkání Executive Committee Europaeum dne 20.11. ve 14,00 

- avízo zasedání General Assembly dne 19.11. 9,30-12,00 hod, účast p. rektor, paní prorektorka 

- příprava manuálu týkající se postupu pro uchazeče v rámci Eastern Partnership, zodp. zahraniční odbor 

- avízo Coimbra Rector´s meeting dne 16.11. od 14-16,00 hod. 

- velký zájem o sledování zasedání Aliance 4EU+, technická pomoc ze strany ÚVT 

- Legal entity 4EU+  

 

doc. Lopatková 

- info s přehledem počtu školitelů, kteří vedou více doktorských prací, než povoluje OR, bude předáno 

oborovým radám, rovněž tak info o počtu školitelů, kteří vedou nadlimitní počet diplomových 

a bakalářských prací, jedná se o jednotky případů, příprava dopisu rektora těmto školitelům 

- ve věci končícího funkčního období biomedicínské koordinační rady, žádost o prodloužení o rok 

 

prorektorka Králíčková 

- info o jednání se studijními proděkany lékařských fakult, příprava vzoru opatření děkana upravující 

poměr stáží pro studenty zapojené do dobrovolnické činnosti 

- avízo jednání se studijními proděkany dne 10.11. v 11,00 hod. 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 23. listopadu 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule 

Karolina. 

 


