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Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 4. ledna 2021 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. Změna opatření rektora č. 6/2020 týkající se priorit pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy 

pro rok 2021 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí se změnou opatření č. 6/2020 pro rok 2021. 

 

4. Sdělení rektora 

 

- pan rektor popřál všem členům KR úspěšný rok 2021 

- byl schválen Rozpis termínů KR, RKR, VR a AS UK pro období leden – září 2021, bude rozesláno 

členům RKR a odborům RUK 

- prosba o přípravu priorit z agend členů KR v jejich resortech pro rok 2021 zaslat panu rektorovi do 8.1. 

- avízo tradičních novoročních setkání děkanek a děkanů fakult a vedoucích odborů RUK probíhá s panem 

rektorem v tomto týdnu  

- zápis z jednání Repre komise pro rozpis rozpočtu VVŠ dne 9.12. 

- k Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR 

- k podpoře ČKR programu ÉTA TA ČR 

- chystaný Turingův program ve Velké Británii nahrazující Erasmus po Brexitu 

- dopis od státního tajemníka MV ve věci nabídky spolupráce v oblasti odborných stáží a vytváření 

rovných příležitostí pro osoby se zdrav. postižením, zodp. UK Point 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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- návrh na prominutí habilitačního řízení pro potřeby zahájení řízení ke jmenování profesorem Ing. Mgr. 

Martina Vohralíka, Ph.D. z MFF, zodp. pror. Gerloch 

- k KGK Expo 2020, zodp. pror. Wildová 

- avízo TK SEPA Prevence dne 19.1. v 11,30 za účasti pana ministra MŠMT 

- avízo pietního aktu u příležitosti připomenutí úmrtí Jana Palacha se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti 

dne 15.1. ve 12,00 hod. na nádvoří Karolinu  

- setkání se zástupci diplomatických sborů se v lednu 2021 ruší a odkládá se na jaro, až situace umožní 

setkat se prezenčně zde v Karolinu 

 

 

5. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info o dopisu z MŠMT od náměstka Dolečka - Komentář k SZVŠ a Vyhlášení PPSŘ, analýza podkladu 

do konce týdne, řeší p. kancléř a MUDr. Fontana 

 

prorektorka Wildová 

- avízo setkání s fakultami dne 26.1. k  spuštění 2. etapy šetření ke kvalitě distanční výuky plánované na 

začátek února 

 

prorektor Škrha 

- počet libanonských studentů na UK (21 studentů) 

 

prorektorka Rovná 

- avízo jednání týkající se Legal Entity 4UE+ v tomto týdnu 

- avízo jedná s pí. Isabelle Kratz týkající se nastavení spolupráce v rámci předsednictví UK v Alianci 4EU+  

 

prorektor Konvalinka 

- avízo probíhajícího vnitřního hodnocení UK, jednání mezinárodního boardu dne 8.1. 

- probíhá připomínkování z fakult k Hodnocení vědy dle metodiky M3, M5 

- plánovaná akce „Primus day“ byla dne 21.1. zrušena a přeložena na jaro, až se situace s pandemií zlepší 

 

prorektorka Králíčková 

- v letošním roce poprvé zavedenou úlevu na prominutí uhrazení poplatku za podání přihlášky na UK ze 

sociálních důvodů využilo 7 uchazečů 

 

prof. Zahálka 

- k udělení sportovních stipendií, avízo zasedání Rady sportu pro určení studentů čerpající stipendia, 

příprava dopisu náměstku K. Kovářovi řešící rozpory v rámci zařazení sportovců v rámci svazů 

a ministerstva 

 

Mgr.Zima 

- odběrové centrum na covid na Albertově během vánočních svátků za 14 dní provedlo 3500 PCR 

a antigenních testů 

- nabídka na spolupráci s IKEA týkající se osvěty proti násilí v domácnostech, řeší CPPT 

 

prorektor Bárta 

- příprava nového čísla čas. Forum zaměřeného na téma ekologie 

 

kvestor Horáček 

- info z dnešního zasedání Krizového týmu, řešena otázka distanční/prezenční výuky v letním semestru 
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MUDr. Fontana 

- info o bezproblémovém fungování elektronických informačních zdrojů (Bookport) i po přechodu do 

nového roku 2021 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 11. ledna 2021 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina. 


