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Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 22. února 2021 konaného on-line 

 

 

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 

Prof. 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK  

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2021 

(profesor Volf) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 

financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích. 

 

3. Návrh na udělení medailí 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medailí:  

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., PřF UK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., FF UK, ÚFAR, člen VR UK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní 

medaile UK 

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., 1. LF UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK, člen VR UK, návrh rektora na udělení historické pamětní 

medaile UK 

doc. MUDr. Josef Hoza, CSc., 1. LF UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., HTF UK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., 3. LF UK, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., 3. LF UK, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA, 3. LF UK, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
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Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí. 

 
4. OR Harmonogram akademického roku 2021/22 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 2021/22 

a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, materiál doporučuje předložit na RKR dne 8.3. 2021.  

 

5. OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení pro 

akademický rok 2022/23 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, materiál doporučuje předložit 

na RKR dne 8.3. 2021. 

 

6. Informace o stavebních akcích navržených k financování v programech reprodukce – Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny VVŠ 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí zařazených v programovém 

financování v programech 133D220, 133D210, 133D221, 133D230, 133D241, 133D242 a dalších akcích 

doposud neevidovaných. KR doporučuje předložit aktualizovaný materiál na KR v červnu 2021. 

 

7. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, na vyhotovení projektové 

dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi 

Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, 

jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 8 182 490,18 Kč 

bez DPH, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

8. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 02.08.2018, dodatku č. 2 ze dne 28.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 22.07.2020 

a dodatku č. 4 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou 

jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 

724/7, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je správné označení 

jednotlivých fází zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, definice termínu hrubopis a čistopis, 

fakturace za odevzdání hrubopisu DSP a přítomnost objednatele najednáních souvisejících s plněním díla. 

Kolegium rektora doporučuje předložit dodatek č. 5 k vyjádření 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 dodatku č. 5 v úplném znění smlouvy o dílo. 
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9. Absolventská šetření na Univerzitě Karlově (webová prezentace výsledků) 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí bez připomínek. Kolegium rektora souhlasí 

s předložením materiálu do rozšířeného kolegia rektora a následně se zveřejněním materiálu na webových 

stránkách univerzity. Informována bude také RVH. 

 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info ze zasedání Pléna ČKR dne 18.2., avízo doplňující volby na dvě místa místopředsedů  

- info o dopisu od primátora MUDr. Hřiba potvrzující zapojení hl. města Prahy při přípravě Expo Dubai 

2020 

- info o dopisu primátora města Hradec Králové informující o podpoře na realizaci projektu MEPHARED 

2 zaslané vládním činitelům 

- k dopisu od ředitele ČT, možnost podávat návrhy na místa v Radě ČT, přihlášky do PSP ČR do 10.3. 

- výtah v budově HTF 

- přehled bezpečnostní politiky na UK 

- avízo posunu termínu konání festivalu Mene Tekel na 24.-30.5.2021 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- avízo zasedání Rady fondu strategických partnerství dne 23.2. na RUK 

 

prorektorka Rovná 

- avízo zasedání executive boardu Coimbra group dne 24.2., řešeno jakou formou konference proběhne 

- končí evaluace vzdělávacích projektů 

- upozornění na to, že v druhé polovině roku 2022 přebírá ČR předsednictví v Radě EU 

- info ze setkání 4 univerzitních aliancí se zástupci MŠMT a NAÚ dne 17.2., další setkání pracovní skupiny 

v květnu 2021, bude řešena otázka minigrantů a možností spolupráce s byznysem 

- info ze setkání se zástupci fakultních Allumni dne 18.2. 

 

prorektor Konvalinka 

- dokončuje se vnitřní hodnocení vědy na UK, příprava zprávy a následně prezentace s radou mezinárodní 

hodnotícího panelu, jako materiál bude předloženo na KR v březnu 

- pan prorektor zvažuje ukončit činnost v laboratorní skupině při MZ 

 

prorektorka Králíčková 

- legislativní možnost upravovat dynamicky na fakultách podmínky přijímacího řízení v letošním roce, 

OSZS je ve spojení se studijními proděkany a vše koordinuje 

 

prorektor Bárta 

- tento týden jde do tisku nové číslo časopisu Forum, tisk na recyklovaném papíře 

- upozornění na narůstající agendu týkající se udržitelného rozvoje, nutné zřejmě do budoucna k tomu určit 

profesně kompetentní osobu na úvazek 

 

prorektorka Wildová 

- info o vydané tiskové zprávě dne 18.2. zpracovanou TT Vzdělávání21 k otevírání škol, zveřejnila mj. 

ČT24 

- avízo zasedání RVH dne 24.2. on-line, na programu akreditace studijních programů, CRP 18+ ke kvalitě 

distančního vzdělávání 

- avízo setkání garantů SP učitelství dne 23.2., řešení náhradní praxe a rozsahu praxe  
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- avízo setkání garantů SP sociální práce dne 8.3., řešení náhradní praxe a integrace programů 

- avízo setkání proděkanů a garantů SP dne 2.3. od 13,00-15,00 hod. k navrženému systému hodnocení SP 

 

doc. Lopatková 

- informace v souvislosti  s finančními náklady ve věci doktorandská stipendia 

 

MUDr. Fontana 

- k aktuálnímu stavu využití licencí ZOOM pro distanční výuku 

 

kvestor Horáček 

- info o průběhu výběrového řízení na obsazení místa vedoucího EO RUK, proběhlo první kolo, druhé kole 

dne 23.2. 

 

Dr. Shavit 

- příprava dopisu na podporu WEEC na UK 

 

kancléř Prášil 

- příprava bodů na RKR dne 8.3. 

- příprava reakce na případné dotazy médií týkající se afiliace k UK RNDr. E. Žďárského  

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 1. března 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


