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Zápis z 17. zasedání kolegia rektora dne 1. března 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 

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ke schválení 

AS UK. 

 

3. Harmonogram předkládání žádostí SP v rámci IA pro rok 2021 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR projednalo harmonogram předkládání žádostí SP v rámci IA pro 2021 a postupuje ho 

k projednání na RKR a rozeslání dopisu děkanům fakult. 

KR stanovuje, že přijímací řízení lze vypsat jen do takového studijního programu, jehož akreditace trvá 

alespoň do 31. 12. v akademickém roce, do něhož se přijímací řízení vypisuje. KR stanovuje, že žádost 

o prodloužení akreditace studijního programu se předkládá nejpozději v březnu (pregraduální studijní 

programy) a v květnu (doktorské studijní programy) kalendářního roku, v němž jsou v řádném termínu 

zveřejněny podmínky pro přijetí ke studiu. KR stanovuje, že žádost o prodloužení studijního programu na 

dostudování se předkládá nejpozději 90 dní před koncem akreditace. 
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4. Problematika financování doktorského stipendia 

(docentka Lopatková) 

 

Závěr: KR vzalo zprávu na vědomí, doporučuje informovat o problematice proděkany fakult. Ukládá 

předložit dopracovaný materiál na KR a RKR. 

 

5. Informace k přípravě Národního plánu obnovy 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci k přípravě Národního plánu obnovy. 

 

6. Sdělení rektora 

 

- info k vyhlášení nového nouzového stavu a vládním nařízením 

- KR rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny, která prioritně bude řešit testování zaměstnanců (studentů) 

UK a sekundárně očkování zaměstnanců, to až v okamžiku, kdy to vládní nařízení umožní. Členy skupiny 

byli jmenování: rektor Zima, kancléř Prášil, kvestor Horáček, pror. Konvalinka, pror. Škrha a Mgr. Zima 

jako koordinátor 

- k centrálnímu nákupu respirátorů pro UK, následně se bude distribuovat na fakulty, zodp. p. kvestor, Ing. 

Rezek 

- ak. pracovníci jsou zařazeni v prioritní skupině 1B na očkování proti covidu, tudíž se nemohou 

registrovat, vedení univerzity se všemi prostředky zasazuje o to, aby vysoké školy byly zařazeny mezi 

prioritní skupiny pro očkování, zásadním problémem však je zejména dostupnost očkovacích látek 

- k dopisu od primátora Hl.m. Prahy ve věci zaměstnanců na H/O a podpoře v boji proti covidu 

- avízo UNICA General assembly dne 23.6. 2021, zodp. pror. Rovná 

- Legal entity 4EU+ finalizace rozpočtu pro tento rok, zodp. pror. Rovná 

- dopis portugalského velvyslance týkající se podpory konference v souvislosti s předsednictvím v EU, 

termín květen 2021, zodp. OZV 

 

 

7. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- dar od peruánské velvyslankyně (busta Ramóna Castilla) bude přijata a umístěna v budově RUK 

 

prorektor Royt 

- info z pietního aktu pořádaného Senátem PČR k 73. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii 

na Pražský hrad dne 25. února 1948 

- nabídka litevského velvyslance darovat knihy naší univerzitě, bude kontaktována FF UK, případně ÚK 

UK 

 

prorektorka Rovná 

- konference Coimbra group v červnu na UK je připravena v hybridní formě s možností plného překlopení 

do on-line podoby 

- zapojení českého velvyslance v Madridu pana Jančárka v jednání s tamní bankou týkající se dědictví 

v Santiago de Compostela 

- info z pracovního jednání zaměřeného pro rovné příležitosti 

- info z rektorského semináře UNICA 

- info z jednání Eastern partnership 

 

prorektor Konvalinka 

- k vzniku virologického ústavu, koordinátorem je ředitel ÚOCHB prof. Hostomský 

- k přemístění sekce knihovnictví v rámci Cooperatio 

- avízo zasedání RVVI dne 5.3. 
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prorektor Hála 

- avízo prezentace Kampus Albertov dne 1.3.2021 

 

prorektorka Králíčková 

- potvrzení pro dojíždějící studenty, kteří mají povoleno navštěvovat prezenčně výuku (LF, FaF atd.), je 

zajištěno přes referentky studijních oddělení fakult a připravuje ÚVT možnost samovytištění pro studenty 

ze SISU 

- avízo setkání studijních proděkanů dne 2.3., budou řešeny úlevy z poplatků, a nutnost vypisovat dostatek 

státnicových termínů 

 

prorektorka Wildová 

- avízo schůzky vedení se zástupci fakult nad vypořádáním připomínek k hodnocení kvality SP dne 2.3. 

- info o jednání nad přípravou realizace koncepce výzkumu Drop out 

- info o spuštění terénu druhého dotazníkového šetření akademiků  

- příprava šetření zaměřené na zjišťování kvality sociální podmínek studentů, řeší OKVA se spolupráci  

s FF a FSV UK 

 

MUDr. Fontana 

- výpůjčky knih jsou centrálně prodlouženy do začátku dubna 

- bylo posíleno celuniverzitní licenční zajištění nástroje ZOOM 

 

kvestor Horáček 

- novou vedoucí EO od 1.3. byla jmenována paní Ing. Petra Wehrenberg, M.A. 

 

Dr. Shavit 

- příprava natočení video medailonku se zapojením krátkých vstupů prorektorů v souvislosti s výročím 

založení UK dne 7.4., natáčení v termínu druhá polovina března, návrh bude předložen na dalším KR 

 

profesor Volf 

- avízo zasedání Grantové rady dne 2.3. 

- poděkování prof. Konvalinkovi za včasné vyhlášení výsledků STARTU, což umožňuje vyhlášení GAUK, 

materiál bude předložen na KR dne 8.3. 

 

kancléř Prášil 

- návrh programu na RKR dne 8.3. 

- k Zprávám o činnosti součástí UK, budou prezentovány postupně na jednáních KR v březnu 

- příprava reakce na mylnou mediální asociaci RNDr. E. Žďárského s PřF a UK obecně 

- probíhá finalizace protivlivových opatření, avízo jednání dne 3.3. 

- SIS4 informace o vypořádání návrhů nebinárních studentek a studentů  

 

Mgr. Zima 

- info o zasedání Správní rady Nadačního fondu UK, řeší se vnitřní procesy a nastavení pravidel Nadačního 

fondu 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. března 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1293033474667182/?lang=cs

