Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 11. 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. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Mgr. Michal Zima – 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.

Doplnění nominací Komise zpravodajů Start
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené nominace a schválilo složení Komise zpravodajů.

4.

Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na UK ze dne 09.12.2020
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.

5.

Průběžné hodnocení HR Award
(kancléř Prášil)
Závěr: KR schvaluje materiály a ukládá je předložit na RKR a AS UK.
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6.

SMLOUVA O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, č. UKRUK/2592/2021
(č. THMP a.s. 2020/31/USO) mezi UK a Hlavním městem Praha, zastoupenou společností
Technologie hlavního města Prahy, a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov objektu Globcentra.
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o provedení přeložky veřejného osvětlení mezi UK
jako stavebníkem a Hlavním městem Prahou, kterou zastupuje společnost Technologie hlavního města
Prahy, a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra. Kolegium rektora
doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve
Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách.

7.

SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY O ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍ
INFRASTRUKTURY č. sml. UKRUK/ 2615/ 2021 mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s.,
v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra.
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované
výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra. Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit
k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a),
odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách.

8.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu Mephared 2
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 02. 08. 2018 na
zhotovení projektové dokumentace na stavbu Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem
a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna přílohy č. 1
smlouvy o dílo spočívající ve změně specifikace užitných ploch, a doporučuje předložit jej k vyjádření
Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření
dodatku č. 4.

9.

Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK
(kancléř Prášil)
Závěr: KR schvaluje materiál a ukládá ho předložit záměr prodloužení mimořádného stavu k projednání
AS UK.

10. Sdělení rektora
-

info ze schůzek p. rektora s děkany fakult a vedoucími odborů
vyšlo vládní usnesení k současné koronavirové situaci, bylo rozeslán zápis z jednání Krizového štábu
UK, avízo dalšího zasedání dne 18.1.2021
info o vydání Rozhodnutí MŠMT o zvláštních opatřeních
info z jednání p. rektora s ministrem Havlíčkem dne 8.1.
připravena deklarace k expertní skupině, bude zasláno na AV ČR, zodp. pror. Konvalinka, Mgr.
Jiroudková
příprava podkladu podporující otevření škol ve spolupráci s prof. Machalou, zodp. pror.
zaslány připomínky na MŠMT k SZVŠ a Vyhlášení PPSŘ
probíhá finalizace darovací smlouvy s IKEA na spolupráci v boji proti domácímu násilí
avízo komentované prohlídky K pramenům Amazonky se uskuteční dne 25.1.2021 po KR
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11. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- příprava aktualizace organizačního řádu RUK, bude předloženo vedoucím odborů a jako materiál na KR
- příprava harmonogramu Marketingové strategie, do konce ledna
- info o úmrtí MUDr. J. Weinbergerové, jíž byla udělana Zlaté pamětní medaile UK, předání proběhne in
memoriam na VR UK, medaili převezme dcera
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 27.1. od 14,00, na programu hodnocení kvality studijních programů
- avízo jednání OKVA se zástupci CRP 18+ nad výsledky Join degree za participace MŠMT dne 27.1. od
10,00 hod.
- program CRP 18+ pro kvalitu distančního vzdělávání, jež UK koordinuje byl schválen i na další období
- příprava první etapy spolupráce v rámci EXPO 2020, bude odeslán dopis na Magistrát Hl. m. Prahy
týkající se společné expozice
prorektor Škrha
- upozornil na sofistikované podvodné emaily žádající o finanční převod, zasílané „od skutečných“ kolegů
a mezinárodních partnerů, nutná velká obezřetnost
prorektor Gerloch
- lednové zasedání VR UK dne 28.1. se ruší, uskuteční se až zasedání v únoru dne 25.2.2021
prorektorka Rovná
- avízo zasedání management committee 4UE+ dne 11.1.
- otevření programu Train 4EU+ ve dnech 13.-14.1.
- multirank příští týden
- avízo zasedání Executive Board Coimbra Group, příprava výroční konference v červnu a to i ve variantě
online
prorektor Konvalinka
- probíhá finalizace hodnotících zpráv k hodnocení vědy
- účast na Train 4EU+ od 13,00 hod dne 13.1.
- avízo účasti na diskuzi ”Příprava a implementace české a švédské vakcinační strategie – výměna
zkušeností” dne 13.1. od 14,00 hod.
prorektorka Králíčková
- avízo semináře pro zástupce fakult týkající se podpory cizojazyčných studijních programů dne 27.1. od
13,00 hod.
- pokračují webináře zaměřené na distanční zkoušení
- OSZS kontinuálně sleduje vývoj počtu odvolání vs. ukončení studia v souvislosti s pandemií
koronavirem
prof. Zahálka
- MŠMT posunulo termín pro udělení sportovních stipendií do února 2021
- podnět na AS UK k udržitelnosti univerzit
- zájem promo společností o zapojení do univerzitního sportu, nutné vždy postupovat jednotně
prostřednictvím ČAUS
prof. Volf
- k problematice duplicit mezi novými a stávajícími programu GAUK, případně mezi GAUK programy
a programy START
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doc. Lopatková
- seznámila členy KR s vysvětlením předsedů oborových rad týkající se případů nadměrného počtu
doktorandů vedeného jedním školitelem

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 18. ledna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS
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