Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 7. prosince 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Tomáš K a l i n a, Ph.D.

2. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
RNDr. Markéta K a l i n o v á, Ph.D.
MUDr. František B e d n á ř, Ph.D.
JUDr. Bc. Ondřej S v a č e k, Ph.D., LLM.
Mgr. Kateřina J u k l o v á, Ph.D.
Mgr. David R y b á k, Ph.D.
Mgr. Jaroslav J i ř í k, Ph.D. (druhé kolegium)

2. LF
3. LF
PF
PedF
PedF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
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4.

Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady UK
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady UK, bere jej na vědomí
a doporučuje návrh předložit na RKR a ke schválení AS UK.

5.

Nominace na členy hodnotících panelů Grantové agentury ČR (přehled návrhů)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: KR projednalo předložený materiál a vzalo jej na vědomí.

6.

Návrh opatření rektora – Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících
se programů Progres, UNCE a Primus
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného opatření rektora
pro vybrané povinnosti a další náležitosti týkající se programů Progres, UNCE a Primus.

7.

Budoucnost základního institucionálního financování vědy na UK – program „Cooperatio“ (po
skončení současných programů Progres)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo postoupit jeho upravenou verzi
Rozšířenému kolegiu rektora UK.

8.

Změna koordinátora programu Progres Q49
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK.

9.

Úmysl předložit návrh studijních programů Geoarcheologie
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR neschvaluje návrh na vytvoření Bc. a navazujícího Mgr. SP Geoarcheologie, nýbrž doporučuje,
aby se program Geoarcheologie stal specializací pod oborem Geologie. Tento záměr doporučuje předložit
na RKR a RVH.

10. Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 2019/2020
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje materiál předložit RKR.
11. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí a doporučuje předložit na RKR. Aktualizovaný
materiál k vymáhání poplatků doporučuje předložit v květnu 2021.
12. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí
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13. Zpráva o podpoře sociálně znevýhodněných studentů na UK
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace obsažené v předložené zprávě a doporučuje rozšířit
podporu studentů – příjemců sociálního stipendia o poskytnutí dat po dobu distanční výuky, a to
z prostředků kapitoly Principů, určené pro pomoc sociálně znevýhodněným studentům (čl. 4 odst. 1 písm.
g). Doporučuje předložit členům RKR a dále informovat AS UK a rovněž tak zveřejnit na webu UK
a sociálních sítích.
14. Dílčí novela OR č. 24/2020 Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora vyslovilo souhlas s dílčí novelou Opatření rektora č. 24/2020 Poskytování
sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021 vydanou s účinností od 1.12.2020. Doporučuje
informovat o vydané novele AS UK.
15. Pořízení celouniverzitního přístupu do databáze BookPort a zařazení mezi celouniverzitní zdroje
EIZ
(MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje realizovat nákup databáze BookPort pro celou univerzitu z úspor
prostředků IRP vyčleněných na rok 2020.
16. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a s dějinami České republiky na
ROK 2021
(prorektor Bárta)
Závěr: KR doporučuje dopracovat materiál na základě vzniklé diskuze a předložit na KR a RKR dne
14.12. a vyzvat fakulty k doplnění akcí spojených s fakultami.
17. Návrh přípravy novelizace Vnitřního mzdového předpisu a Zásad pro sjednávání smluvní mzdy
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh přípravy novelizace Vnitřního mzdového předpisu a Zásad
pro sjednávání smluvní mzdy, bere jej na vědomí a doporučuje kvestorovi přípravu novelizace zahájit
a předložit v 3/2021 a 5/2021.
18. Návrh dodatku č. 6 k Opatření rektora č. 52/2017
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 6 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje
výkon správy nově nabytého majetku 2. lékařské fakultě, Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální
fakultě, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad
v k.ú. Břevnov, Veleslavín a Libeň, vše obec Praha, a doporučuje tento dodatek č. 6 předložit k vyjádření
Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.
19. Návrhy partnerských smluv s MHMP v rámci přípravy projektu Kampus Hybernská
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora se seznámilo a souhlasí s návrhem Partnerské smlouvy, Smlouvou mezi
zakladateli, Zakládací listinou Kampusu Hybernská, z.ú., které se UK chystá uzavřít s MHMP v rámci
přípravy projektu Kampus Hybernská. Po aktualizaci termínů budou návrhy postoupeny RKR, AS UK
a SR UK. Ukládá panu kancléři začít domlouvat termín podpisu smlouvy s panem primátorem ideálně
22.-23.12.2020.
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20. Sdělení rektora
-

proběhlo zasedání Krizového štábu, sdělení z 2.12. zveřejněno na webu a rozesláno na fakulty
vyšel zákon č. 495/2020, který mění zákon č. 111/1998 Sb o vysokých školách
info o znovuzvolení předsedkyní AV ČR paní prof. E. Zažímalovou pro roky 2021-2025
info ze zasedání pracovní komise KaM
k Petici za udržitelné univerzity, bude projednávat ČKR na zasedání Pléna v únoru 2021
k navýšení poplatků Hl.m. Prahy za ubytovací kapacity, řeší ČKR, UK připravena k součinnosti
k návrhu MŠMT na vznik 5 univerzitních sportovních lig v roce 2021, UK se zapojí, zodp. Rada sportu
vznik Science gallery UK, termín leden 2021, zodp. pror. Rovná, pror. Konvalinka
avízo jednání s ministrem Havlíčkem dne 17.12. ve věci Kampus Albertov
avízo jednání Repre komise pro rozpis rozpočtu VVŠ na rok 2021 dne 9.12. ve 13,00 hod.na MŠMT
avízo jednání ve věci studenta JB dne 10.12. od 14,00 hod. se zástupci PedF UK
KR odsouhlasila návrhy AS UK do Academic Councilu a to Vojtěcha Novotného a Mgr. Karolínu
Šedivcovou

21. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- info z jednání s ministerským radou p. Bílým ve věci přípravy Memoranda s CTHH, podpis plánován do
konce roku, první návrh protivlivových opatření se připravuje na únor 2021
- návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK, Závěr: KR souhlasí s podáním žádosti AS UK
o prodloužení mimořádného stavu na UK do 22.1.2021
- probíhá harmonizace organizačních řádů součástí UK
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 16.12. od 12,00 hod.
- avízo jednání TT Vzdělávání21 dne 10. 12. od 16,00 hod.
- avízo setkání s ománským velvyslancem v PSP ČR dne 9.12.2020
- avízo schůzky k účasti na EXPO 2020 dne 16.12. v 11,00 hod.
prorektorka Rovná
- info z účasti na Coimbra Group high level semináři, kde vystoupila Sophia Eriksson – vyhlášení
programu Erasmus + v únoru 2021
Mgr. Zima
- odběrové centrum na covid na Albertově – zavedena zvýhodněná cena pro studenty s průkazkou ISIC
prorektor Konvalinka
- info ze změn ve složení Rady vlády, prof. Latu nahradil Ing. Holoubek
- vydefinovány priority pro Národní fond obnovy
- pozitivní ohlas na webinář „Vakcína proti covid-19. A jak dál?“
- k záměru AV ČR na vznik Národního virologického centra
prorektorka Králíčková
- OSZS sleduje vývoj v počtech odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia na fakultách: za období záříříjen-listopad nedošlo k žádnému nárůstu oproti minulým rokům ve srovnatelném období
MUDr. Fontana
- info o prodloužení využívání dtb Kramérius od NK do 31.1.2021
-
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kvestor Horáček
- avízo setkání vedoucích odborů prezenční formou dne 15.12.2020, úprava režimu na RUK v období
vánočních svátků
- info KaM, zatím nebude učiněno podání ve věci možného porušení rozpočtové kázně, a to s ohledem na
všemi kvestory přijatou metodiku pro určení dotace za příslušný rok bez vazby na počet vydaných teplých
jídel v tomto roce

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

Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 14. prosince 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina
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