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Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 14. 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. 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 

 

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 medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

odb. as. MUDr. David Marx, návrh 3. LF UK na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením medaile. 

 

4. Dílčí novela OR č. 8/2020 Harmonogram akademického roku 2020/21 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a po úpravě doporučuje vydat dílčí novelu 

Opatření rektora č. 8/2020 Harmonogram akademického roku 2020/21. 
 

5. Náhradní termíny promocí v lednu až březnu 2021 za nekonané promoce a jejich případné rušení 

z důvodu epidemiologické situace 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí, doporučuje předložit na lednové KR aktualizovaný 

materiál. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Hodnocení vědecké práce na Univerzitě Karlově podle Metodiky M17+ v modulech M3-M5 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí průběžnou zprávu o hodnocení vědecké práce na Univerzitě 

Karlově podle Metodiky M17+ s tím, že jeho členové KR a fakulty mohou zasílat své podněty  

k návrhům hodnotících zpráv v rámci národního hodnocení do 31. 12. 2020. 

 

7. Návrh na složení Komise zpravodajů programu Start 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené nominace a schválilo složení Komise zpravodajů. 

 

8. Zpráva o činnosti Centra pro podporu open science při Ústřední knihovně 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí shrnutí dosavadní činnosti a ukládá Centru pro podporu open 

science pokračovat v plnění plánovaných činností dle harmonogramu 2021 činností Centra pro podporu 

open science UK. 

 

9. Změna Zásad studentské grantové soutěže pro rok 2021 

 (prof. Volf) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený návrh Opatření rektora. 

 

10. Výstup z revize org. řádů součástí UK 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a souhlasí s navrženým postupem s  dokončením v termínu březen-

duben 2021. 

 

11. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a s dějinami České republiky  na 

ROK 2021 

 (prof. Bárta) 

 

Závěr: KR doporučuje doplnit o akce, které na rok 2021 plánují fakulty a součásti, které mohou zasílat 

návrhy do 15.1.2021 a následně realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2021 dle 

aktualizovaného návrhu. 

 

12. Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „ Dobudování výukových prostor areálu teoretických 

ústavů 2. LF UK“ 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem 

„Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako 

objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, 

za cenu za provedení díla ve výši 154 484 929,- Kč bez DPH, a doporučuje předložit ji k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření 

smlouvy. 

 

13. Informace o možnostech ukončení nájemních vztahů „U SUPA“ a v Celetné 13 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Informaci o možnostech ukončení nájemních vztahů „U SUPA“ 

a v Celetné 13 a doporučuje navržená opatření realizovat. 
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14. Kupní smlouva na fotoelektronový spektrometr pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty 

 (prorektor Hála) 

 

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

fotoelektronového spektrometru, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností 

Vakuum servis s.r.o. se sídlem Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26793075, jako 

prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 24 276 000 Kč 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. 

 

 

15. Sdělení rektora 

 

- info z jednání repre komise dne 9.12.2020 

- byla odeslána žádost primátorovi Hl.m. Prahy týkající se novelizace Obecně závazné vyhlášky ve věci 

ubytovacích poplatků 

- podepsána smlouva o likvidaci Sdružení BIOCEV z.s.p.o. 

- probíhá průzkum vedený adiktology z 1. LF týkající se zjišťování závislostí na českých školách 

v souvislosti s Covidem a prevencí, práce s výsledky, kontakt: prof. Miovský, zodp. pror. Wildová, Mgr. 

Hájek 

- ke kauze doc. Zacharova, zodp. pror. Králíčková 

- metodické opatření k HOČ/NEHOČ 

- avízo koordinační schůzky - Evropská konsorcia, zodp. pror. Rovná 

- KR schválilo Univerzitu Karlovu jako hostitelskou univerzitu pro Slavnostní zahájení ak. roku 2023/2024 

a 172. zasedání Pléna ČKR ve dnech 5. - 6.10.2023, p. rektor informoval tajemnici ČKR 

- návrh na udělení medaile knížeti Hansi-Adamovi II. z Liechtensteina, Závěr: KR souhlasí s udělením 

historické pamětní medaile UK 

- k výběru na pozici general secretary 4EU+, proběhlo interview s paní Isabelle Kratz, zodp. pror. Rovná 

- hodnotící zpráva k projektu „Česko! A jak dál?“za rok 2020, avízo konference Rok s covidem, termín 

jaro - březen 2021, zodp. OVV 

- avízo vánočního setkání pro zaměstnance formou Adventního odpoledne na RUK 13-17 hod. dne 16.12., 

tombola za účasti p. rektora a paní a pánů prorektorů od 15,00 hod. v Malé aule 

 

16. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- UK obdržela nabídku získat darem jednorázové roušky kvality B, bude jednáno s potenciálním dárcem 

 

prorektor Gerloch 

- informoval členy KR o úmrtí předsedy Exekutorské komory ČR pana JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. 

 

prorektorka Wildová 

- info ze zasedání TT Vzdělávání 21 dne 10.12.2020, vznik pracovní skupiny řešící financování vzdělávání 

a příprava pracovní skupiny řešící budoucí maturity v 2021 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání prorektorů 4EU+ dne 8.12.  

 

Mgr. Zima 

- odběrové centrum na covid na Albertově – nově se chystá i testování antigenními testy 
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prorektorka Králíčková 

- info o jednání („kolečku“) paní prorektorky na fakultách, stále platí, že se počítá primárně s prezenční 

výukou v letním semestru 2021, lze si připravovat jako záložní plán i formou distanční výuku, termín pro 

zvolení formy výuky bude stanoven v lednu 2021 dle vývoje epidemiologické situace 

 

prorektor Bárta 

- do tisku odeslána anglická mutace časopisu Forum  

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 21. prosince 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina 

 


