Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 23. listopadu 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. 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Jiří S k á l a – R o s e n b a u m, Ph.D.
Doc. RNDr. Jaroslav T u r á n e k, DSc.
Doc. PharmDr. Mgr. David V e t c h ý, Ph.D.
Doc. RNDr. Vlastimil V y s k o č i l, Ph.D.
Doc. JUDr. Radim B o h á č, Ph.D.

3. LF
LF HK
FaF
PřF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Vlasta D o s t á l o v á, Ph.D.
RNDr. Petr H e n e b e r g, Ph.D.
Mgr. Libor K r á s n ý, Ph.D.
JUDr. Jakub M o r á v e k, Ph.D.
Mgr. Martin R i t t e r, Ph.D.
PhDr. Tereza P o s p í š i l o v á, M.A., Ph.D.

LF HK
PřF
PřF
PF
FHS
FSV
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
4.

Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2020
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Cenu Wernera von Siemense 2020
v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník nominuje RNDr. Simonu Petrželovou, Ph.D. z PřF UK.

5.

Dosažené výsledky ukončených projektů prvního kola programu Primus
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložené dosažené výsledky ukončených projektů
prvního a druhého kola programu Primus.

6.

Zásady soutěže Primus a vyhlášení 6. kola pro rok 2021
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo předložený materiál, po zapracování připomínek
vzniklých z diskuze doporučuje OR „Zásady soutěže Primus“ a OR „Vyhlášení 6. kola soutěže Primus“
vydat.

7.

Záměr požádat o financování projektu MZV (Posilování kapacit veřejných vysokých škol
v rozvojových zemích)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: KR bere na vědomí záměr Odboru pro vědu a výzkum, doporučuje projekt rozšířit o země
Kambodža a Zambie a ve spolupráci se Zahraničním odborem RUK předložit dopracovaný materiál na
KR v prosinci 2020.

8.

Výsledky sběru dat v souvislosti s výzvou 1. místopředsedy RVVI z 2. 7. 2020 – dílčí plnění opatření
Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky
k vědeckým informacím na léta 2017–2020
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí shrnutí výsledků sběru dat v souvislosti s výzvou
1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., ze dne 2. 7. 2020.
Kolegium rektora ukládá Ústřední knihovně UK (Centru pro podporu open science), v souladu s cíli
Klíčové aktivity 7 projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II), nadále systematicky monitorovat
a evidovat výdaje za publikační poplatky spojené s open access (OA) publikováním autorů UK,
monitorované údaje pravidelně vyhodnocovat a vykazovat.

9.

Návrh k uveřejnění textu na webových stránkách k prevenci sexuálního obtěžování na Univerzitě
Karlově
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál a souhlasí po zapracování připomínek vzniklých
z diskuze s uveřejněním na webových stránkách Univerzity Karlovy. Kolegium rektora souhlasí
s uvedeným postupem, který bude následovat po obdržení oznámení na sexuální obtěžování na Univerzitě
Karlově.
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10. Informace o stavebních akcích navržených k financování v programech reprodukce – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny VVŠ.
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí zařazených v programovém
financování v programech 133D220, 133D210, 133D221, 133D230, 133D241, 133D242 a dalších akcích
doposud neevidovaných. Žádá o rozšíření přehledu o zodpovědného pracovníka u každé akce, připravení
přehledu v posunu realizace u jednotlivých akcí v období 01-11/2020 a předložení zprávy na KR v lednu
2021.
11. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci
hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020.
12. Projednání investičního záměru výstavby nové budovy „ Ústav dějin UK a archiv UK (ÚDAUK)“
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo investiční záměr výstavby nové budovy „Ústav dějin UK a archiv
UK (ÚDAUK)“, jehož předmětem je novostavba budovy ÚDAUK a dalších souvisejících staveb v areálu
UK v Motole. Kolegium rektora doporučuje investiční záměr předložit MŠMT k registraci akce.
13. RUK SBZ – Nové varhany pro Velkou aulu Karolina – Dodatek č. 1 k SoD
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení nových varhan do prostor
Velké auly historické budovy Karolina Univerzity Karlovy, kterým se cena díla (nových varhan) zvýšila
na částku 20 491 974,36 Kč včetně DPH a doporučuje záměr předložit k vyjádření Akademickému senátu
UK a poté Správní radě UK k vyjádření se k návrhu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
14. Sdělení rektora
-

poděkování paní prorektorce Rovné za přípravu a průběh Annual meeting 4EU+ dne 16.11.2020, UK
převzala předsednictví Aliance 4EU+
poděkování za organizaci a průběh akcí, vč. předávání ocenění ve Velké aule Karolina v rámci Dne boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 17.11.2020
info o vládních opatřeních umožňující praktickou výuku, laboratorní a uměleckou výuka do 20 lidí pro
studenty VŠ od 25.11.
dopis od ministra Havlíčka, příprava rozpočtu EU a výhled víceletého finančního rámce
info o schválení novely Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v PSP ČR
info o jednání s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na UK
novelizace vnitřního mzdového předpisu, info tajemníkům fakult a na RKR, zodp. p. kvestor
příprava výhledu nových akreditací, probíhá integrace studijních programů, zodp. pror. Wildová
uznání kvalifikace praktické sestry pro studenty po ukončení 4. ročníku studia všeobecného lékařství,
zodp. pror. Wildová
k návrhu AV ČR na vznik Národního virologického centra, zodp. pror. Konvalinka
dopis z Evropského parlamentu na pomoc vyloučených studentům v Bělorusku, dnes odeslána odpověď,
řeší zahraniční odbor
info o přípravě EU rozpočtu - European Research Council
proběhlo jednání k rozdělování DKRVO dle výsledků Metodiky 2017+, připomínky do 25.11.2020,
zodp. pror. Konvalinka, p. kancléř
info o udělení Ceny VaVaI za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd panu Mgr. Janu
Hubičkovi, Ph.D., příprava dopisu, zodp. Mgr. Hájek
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-

vydáno územní rozhodnutí pro stavbu Biocentra na Albertově dne 16.11.2020
vypořádání pohledávky (úhrada penále za porušení rozpočtové kázně při realizaci 2 VZ pro centrum
Biocev) ze zisku v rámci likvidace Biocev z.s.p.o., Závěr: KR s návrhem souhlasí
info o založení ústavu CyberSecurity Hub (MÚ, VUT, ČVUT), info šlo na MFF UK
plánované online setkání „Den UK ve Švýcarsku“ se v prosinci ruší, návštěva Uni. Curych bude
zrealizována na jaře 2021, v případě, že to epidemiologická situace dovolí
žádostí o poskytnutí záštity projektu Expedice Z101, info na fakulty s nabídkou na zapojení, zodp. Mgr.
Hájek
schválen vznik Nadačního fondu UK, návrh rektora na členy SR jsou pror. Škrha, pror. Rovná, prof.
Hindls, členem Dozorčí rady je kancléř UK, Závěr: KR s návrhem souhlasí
avízo dne otevřených dveří pro uchazeče o studium „Na Karlovku“ online formou v sobotu 28.11.2020
vánoční setkání zaměstnanců RUK se uskuteční netradičně na nádvoří Karolina (u kaštanu) dne 16.12.
od 15,00 hod.
vánoční setkání členů KR se uskuteční dne 21.12. v Rektorském klubu, neúčast nahlásit do 27.11. Mgr.
Jelínkové
avízo zasedání SR UK dne 30.11.2020

15. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- příprava Memorandu UK s CTHH
- probíhá harmonizace smluv a kategorizace vedoucích pracovníků ve spolupráci s p. kvestorem
- příprava restrukturalizace CESPOA
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH v novém složení dne 25.11. od 14,00 hod.
- proběhlo zvolení předsedů hodnotících panelů
- k distančnímu vzdělávání na fakultách
- avízo zasedání TTV21 dne 10.12.2020
Mgr. Zima
- info k odběrovému místu na covid na Albertově, provoz spuštěn dne 4.11.
prorektor Konvalinka
- avízo zasedání Tripartity na MŠMT dne 17.12.
- probíhá jednání s koordinátory Progresu
- slavnostní podpis Partnerská smlouvy pro Centrum BIOCEV, domluvit termín s panem ředitelem ÚMG
na 14.12. ve 12,30 hod.
profesor Volf
- byly uzavřeny návrhy na projekty GA UK, přišlo 790 návrhů
prorektorka Rovná
- info z účasti na zasedání General Assembly a lektorského semináře UNICA dne 19.11.
- info z Coimbra Rector´s meetingu dne 16.11., pan rektor pozval účastníky na setkání do Prahy v červnu
2021
- avízo zasedání Academic Councilu 4EU+ dne 14.12., bude řešeno rozšíření rady o 1 studenta na
6 zástupců za každou univerzitu v poměru (3 učitelé, 1 zaměstnanec, 2 studenti), za UK lze návrhy zasílat
předsedovi AS UK či pror. Rovné, bude řešeno na KR dne 30.11.
prorektorka Králíčková
- příprava novely týkající se úlev na poplatcích, bude předloženo na KR dne 30.11.
- avízo jednání se studijními proděkany dne 24.11. v 11,00 hod.
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-

avízo zasedání komise pro udělení Bolzanovy ceny dne 25.11.2020

prorektor Bárta
- příprava programového plnění časopisu Forum na leden 2021
- info z dnešního jednání k realizaci výstavy „K pramenům Amazonky“, otevření plánováno v polovině
ledna, případně již v předvánočním čase dle produkčně organizačních možností a vývoje
epidemiologické situace
prorektor Royt
- natáčení medailonku o bitvě na Bílá hoře v rámci Svatoštěpánského setkání Alumni, když situace dovolí,
setkání se uskuteční formou vycházky
- tradiční vánoční prezentace knih vydaných Nakladatelstvím Karolinum, o akci se rozhodne na KR 30.11.
dle vývoje epidemiologické situace
MUDr. Fontana
- info o došlých připomínkách k Dlouhodobému záměru UK, materiál bude předložen na KR dne 30.11.
profesor Lášek
- proběhlo jednání Rady KaM
kvestor Horáček
- info z dnešního zasedání Krizového štábu, sdělení zveřejněno na webu UK a rozesláno na fakulty
- pan kvestor dočasně pověřen vedením KaM, bude vypsáno výběrové řízení na místo ředitele KaM
Mgr. Hájek
- k vánočnímu setkání s novináři, o akci se rozhodne na KR 30.11. dle vývoje epidemiologické situace
- tradiční vánoční koncert pro zaměstnance UK se letos ve Velké aule neuskuteční, bude zpřístupněna
Vánoční mše od J. J. Ryby ze záznamu

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 30. listopadu 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina
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