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Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 21. 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 medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., 3.LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

Ing. Jan Fischer, CSc., SR UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,1. LF, návrh rektora na udělení historické pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., LF Plzeň, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., 1. LF, návrh rektora na udělení zlatá pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., 1. LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc., 1. LF, návrh 1. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., RVH, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí UK. Dále KR odsouhlasilo udělení stříbrné pamětní 

medaile UK panu Ing. Jiřímu Michalovi, SR UK. 

 

4. Opatření rektora č. xx/ 2020 – Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje po zapracování připomínek ho 

předložit na RKR a AS UK a následně ho vydat jako OR. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Research Data Management na UK 

(prorektor Konvalinka, MUDr. Fontana) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a ukládá pokračovat v realizaci v souladu s předloženým plánem. 

Doporučuje předložit na RKR a aktualizovaný materiál předložit na KR v dubnu 2021. 

 

6. Vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů a projektů Fondu F za rok 2020, vyhodnocení 

Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 za rok 2020 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o postupu a harmonogramu administrace závěrečných 

zpráv Fondu F 2020, Centralizovaných rozvojových projektů 2020 a Úplné zprávy  

o plnění IP UK 2019 – 2020 za rok 2020. 

 

7. RUK SBZ – Rekonstrukce chodeb Karolina - HMG 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí uzavření smlouvy s dodavatelem firmou AVERS s.r.o. 

a harmonogram stavební akce „Rekonstrukce chodeb Karolina s tím související omezení provozu objektů 

areálu Karolina (RUK). 

 

 

8. Sdělení rektora 

 

- pan rektor poblahopřál panu prorektorovi J. Konvalinkovi k jmenování profesorem spolu s dalšími 37 

nově jmenovanými profesorkami a profesory UK 

- na pozici General Secretary 4EU+ byla vybrána paní Isabelle Kratz  

- byli zvoleni noví studentští a akademičtí zástupci AS UK 

- info o dopisu od ministryně financí JUDr. Schillerové týkající se Konírny v souvislosti s výstavbou 

Kampusu Albertov, příprava dopisu panu premiérovi 

- k ustavení Rady BIOCEV po roce 2020, zodp. pror. Konvalinka 

- Memorandum PARC, pan rektor UK je členem ustavující skupiny 

- info o podání rezignace na funkci rektora UPOL panem prof. Millerem k dubnu 2021 

- možnost pro mediky vykonávat povolání praktické sestry, příprava dopisu na MZ, zodp. pror. Wildová, 

pror. Králíčková 

- možnost zapojení členů KR do diskuze v rámci Think Thank V21, zodp. pror. Wildová 

- info z Rady vlády ve věci virologického centra AV ČR, zodp. pror. Konvalinka 

- THE Impact Rankings 2021, zodp. p. kancléř, OAS 

- k vytvoření Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC (Technologické centrum AV ČR 

a UK), zodp. pror. Konvalinka  

- stížnost na průběh jmenovacího řízení na PřF UK týkající se doc. Martina Kundráta, zodp. pror. Gerloch 

- pan rektor obdržel podnět na přezkoumání habilitačního řízení na FTVS týkající se PhDr. Alice Němcové 

Tejkalové, Závěr: KR jmenování posoudí až spis bude předán v rámci standardního postupu k posouzení 

z fakulty na RUK 

- žádost ČSÚ o spolupráci při Sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021, zodp. p. kvestor 

- žádost o návrh na člena do rozkladové komise ÚHOS, zodp. p. kvestor 

- avízo pozvání od švédského velvyslance na diskuzní téma „Příprava a implementace české a švédské 

vakcinační strategie - výměna zkušeností“ dne 13.1. od 14,00 hod. prostřednictvím MS Teams 

- avízo konání sympozia a výtvarné výstavy BOJ S PANDEMIÍ v druhé pol. května, zodp. pror. Wildová 

- příprava zdravice v souvislosti s oslavou narozenin paní rektorky Uni. Lipsko, natáčení na začátku ledna 

2021, zodp. Mgr. Hájek, OZV 

- avízo účasti pana rektora na zasedání Pléna AS FTVS dne 19.1. 2021 od 13,00 hod. 

- příprava TK SEPA Prevence, domlouvání termínu TK s MŠMT, zodp. Mgr. Hájek, pror. Wildová 
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9. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- nutnost vyčerpání dovolené 2020 u členů KR 

 

prorektorka Rovná 

- info z účasti na jednání zástupců 4 českých univerzit (ČVUT, UP, MU a UK), které jsou členy 

Evropských univerzitních aliancí, bude prezentováno počátkem roku zástupcům MŠMT a NAÚ 

- k Legal Entity 4UE+ přišel text v angličtině k posouzení, řeší Mgr. Hoša 

- od ledna začíná projekt TRAIN4EU+ 

 

Mgr. Hájek 

- poděkování za vydařenou akci Adventní odpoledne na UK a velký úspěch mezi zaměstnanci RUK 

s výherní tombolou 

- příprava dopisu pana rektora (v čj i aj verzi) pro studenty zůstávající na kolejích v době vánočních svátků, 

týká se nejen Erasmus studentů 

 

prorektorka Králíčková 

- stanovení termínu pro konání Dne CŽV a to na 10.4. 2021 od 10,00 hod. 

 

Mgr.Zima 

- odběrové centrum na covid na Albertově rozšířilo svoji činnost a délku odběrů, denně od 7,30 – 17,30 

hod. to i o víkendech a během vánočních svátků probíhá testování pomocí antigenních testů a 9,00 – 

16,00 PSR testování v pracovních dnech 

 

prorektor Bárta 

- výstava Sluneční králové bude prodloužena do poloviny  roku 2021 

- byla distribuována anglická a česká verze časopisu Forum 

 

kvestor Horáček 

- podepsány smlouvy ustanovující Nadační fond UK, v tomto týdnu dojde k vložení do Obchodního 

rejstříku 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 4. ledna 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina 

 


