Zápis z 14. zasedání kolegia rektora dne 8. února 2021 konaného on-line
Přítomni:
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
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – člen 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:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Ondřej H r u š á k, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří M a l ý, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel O s m a n č í k, Ph.D. (druhé kolegium)
Doc. MUDr. Hana M a l í k o v á, Ph.D.
Doc. PharmDr. Radek K u č e r a, Ph.D. (druhé kolegium)
Doc. RNDr. Martin K o š ť á k, Ph.D. (druhé kolegium)

2. LF
2. LF
3. LF
LF HK
LFP
PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
3.

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení
(prorektor Gerloch)
Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení:
Přírodovědecká fakulta UK (1x) - Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
Závěr: Kolegium projednalo, doporučuje upravit název oboru a předložit Vědecké radě UK návrh žádosti
na akreditaci oboru habilitačního a jmenovacího řízení.
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4.

Návrh na udělení medaile
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medaile UK:
Mrs. Margrethe Vestager, 1. místopředsedkyně Evropské komise, návrh PF UK na udělení zlaté pamětní
medaile UK
Závěr: KR souhlasí s udělením zlaté pamětní medaile UK.

5.

Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok
2020/2021
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na fakultách
Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.
Doporučuje předložit členům RKR dne 8.3.2021 a ukládá její zveřejnění.

6.

Realizace rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2020
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a ukládá OSZS změnit nastavení systému vyměřování
poplatků za delší studium bez zbytečného odkladu. Doporučuje materiál předložit členům RKR dne
8.3.2021.

7.

Juniorská univerzita Karlova – informace o 6. ročníku uskutečněném v zimním semestru AR
2020/2021
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje připravit realizaci 7. ročníku
JUK.

8.

Hodnocení vědecké práce na Univerzitě Karlově podle Metodiky M17+ v modulech M3-M5.
Hodnotící zpráva
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o hodnocení vědecké práce na Univerzitě Karlově podle
Metodiky M17+ v modulech M3-M5, doporučuje předložit materiál na RKR dne 8.3., a poté na VR UK
dne 25.3. a následně zveřejnit na webu UK.

9.

Nominace nositelů výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a předkládá Mezinárodní radě UK zúžený
výběr kandidátů podpory Donatio Univesitatis Carolinae.

10. Vyhodnocení návrhů projektů programu Start
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo pořadí projektů v programu Start.
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11. Finální příprava a zahájení vnitřního hodnocení studijních programů na UK
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje materiál předložit na RKR dne 8.3.2021
a rozeslat na fakulty.
12. Změna Organizačního řádu RUK
(kancléř Prášil)
Závěr: KR souhlasí s návrhem změny Organizačního řádu RUK.
13. Marketingová strategie Univerzity Karlovy – Návrh postupu 2021-2025
(kancléř Prášil)
Závěr: KR bere se souhlasem na vědomí předložený materiál. Ukládá předložit aktualizovaný materiál na
KR v září 2021.
14. Zpráva o činnosti Klubu Alumni UK a návrh rozvoje práce s absolventy
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu Alumni UK a schvaluje návrh rozvoje
práce s absolventy.
15. Smlouva o zřízení služebnosti č. 10107/VB6/FTTS-000/2020 – optický kabel v areálu centra
BIOCEV
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Univerzitou
Karlovou, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a společností T-Mobile Czech Republic a. s. se
sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO 64949681, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě ke stavbě s názvem „Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ - ring
A191-site 10107“ (dále jen Stavba) spočívající v uložení optického kabelu do pozemku spoluvlastněného
Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306, k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec (dále jen Dotčený
pozemek), v provozování Stavby a v právu přístupu na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch
T- Mobile Czech Republic a. s., a doporučuje záměr předložit k vyjádření Akademickému senátu UK
a poté Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
16. Kupní smlouva na dodávku a montáž AV techniky pro potřeby LFHK
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh kupní smlouvy s vítězným uchazečem na nákup AV techniky,
včetně montáže pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové v hodnotě 19.696.942,00 Kč bez DPH
a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Akademickému senátu UK a Správní radě UK.
17. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- info z dnešního přijetí peruánské velvyslankyně – nabídka na dar busty Ramona Castila, bude řešeno s FF
UK
- info z prvního zasedání SR Nadačního fondu UK v minulém týdnu, termín dalšího jednání na konci
února, příprava Statutu Nadačního fondu
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prorektorka Rovná
- info ze zasedání Rectors Advisory Group Coimbra Group dne 29.1., řešena otázka Brexitu a dopadu na
programy Horizont Evropa, Erasmus+ a společný postup členských univerzit CG
- info ze setkání zástupců 17 evropských aliancí s Evropskou komisí k otázce k micro-credentials dne 28.1.
- info o jednání Rady 4EU+ na UK, řešena otázka našeho předsednictví ve spolupráci s General Secretary
pí.I. Kratz, KR dává pror. Rovné mandát k jednání
- avízo dnešního jednání management committee 4EU+
- avízo schůzky zástupců MŠMT a NAÚ se čtyřmi českými univerzitami, které mají zastoupení
v mezinárodních aliancích dne 17.2., účast pror. Rovná, pror. Wildová, pror. Králíčková
- avízo setkání rektorů a zástupců univerzit v rámci LERU CE7 dne 30.4., účast: p. rektor, pror. Rovná,
pror. Konvalinka
prorektor Konvalinka
- info ze zasedání Rady vlády a Tripartity uskutečněné minulý týden
- avízo jednání vlády a MŠMT ohledně návratu dětí do škol a testování studentů
prorektorka Králíčková
- PřF UK připravuje letošní ročník biologické olympiády ve spolupráci s RUK prostřednictvím Moodle
prorektor Hála
- info z MŠMT k projektu „Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné
role pro elektronizaci VŠ“ - schválen k realizaci v rámci CRP
prorektor Gerloch
- avízo jednání VR UK 25.2. se uskuteční hybridně, bude předáno 9 ocenění
prorektor Bárta
- časopis Forum zaměřený na téma vody jde tento týden do tisku
kvestor Horáček
- avízo dnešního jednání s Magistrátem Hl. m. Prahy ve věci možného zapojení a spolupráce do projektu
EXPO 2020 v Dubaji, účast p. kvestor a pror. Wildová
- žádost LF Plzeň o čerpání prostředků z havarijního fondu UK, Závěr: KR souhlasí s čerpáním financí na
krytí nákladů spojených s opravou římsy na budově děkanátu fakulty.
kancléř Prášil
- žádost o finanční podporu výstavy Amazonka pod vedením prof. Jánského, Závěr: KR s návrhem
souhlasí
- členové KR obdrží přehledy standardních agend realizovaných v měsících únor-duben
- avízo oslovení ředitelů součástí s žádostí o přípravu jejich Zprávy o činnosti s termínem březen 2021
Dr. Shavit
- řešení financí projektu Na Karlovku
- řešení financí týkající se udržitelného rozvoje, schválena p. rektorem záštita konference o udržitelném
rozvoji
profesor Lášek
- avízo zasedání Rady KaM dne 11.2.2021
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. února 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS.
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