Zápis z 18. zasedání kolegia rektora dne 8. 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.

Vědeckopedagogické tituly - JŘ
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Vojtěch M e l e n o v s k ý, Ph.D.
Doc. MUDr. Ing. Lukáš L a m b e r t, Ph.D.
Doc. RNDr. Miroslav Š t ě p á n e k, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Jan W i n t r, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr Č e r m á k, Ph.D.

1. LF
1. LF
PřF
PF
FF

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

Vědeckopedagogické tituly - hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Patrice P o g n a n
MFF
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
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4.

Vědeckopedagogické tituly - emeritní profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. RNDr. Karel Z i m m e r m a n n, DrSc.
MFF
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem.

5.

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení
(prorektor Gerloch)
Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení:
2. lékařská fakulta UK (1x) - Chirurgie
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádost na akreditaci
oboru habilitačního a jmenovacího řízení.

6.

Návrh na upřesnění principů 2021 – hodnocení vědy
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jeho předložení na jednání AS.

7.

Rozpis prostředků GA UK v roce 2021
(profesor Volf)
Závěr: KR UK souhlasí s předloženým materiálem.

8.

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

9.

Stručné vyhodnocení provozně-technických nedostatků objektu po ročním provozu pod správou
SBZ UK (po celkové rekonstrukci KaM UK z r. 2019)
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí provozně technický stav objektu Voršilská 1.

10. Zprávy o činnosti: CPPT, CoŽP, CTS
(ředitelé součástí)
Závěr: KR vzala předložené zprávy na vědomí.
11. Rozdělení likvidačního zůstatku ze zrušeného sdružení BIOCEV z.s.p.o.
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ze zrušeného sdružení
BIOCEV, z.s.p.o. a schvaluje rozdělení likvidačního zůstatku v poměru RUK 51,00 %, PřF 32,34 %,
1.LF 16,66 %.
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12. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro
havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh na navýšení rezervního fondu o 10 mil. Kč k navýšení rezervy
na pokrytí plánovaných výdajů souvisejících s testováním zaměstnanců a studentů UK a navrhuje
předložit AS UK.
13. Sdělení rektora
-

-

testování zaměstnanců na UK, od 17.3. nebudou do všech budov UK (rektorát, fakutní budovy, budovy
součástí, Koleje a Menzy apod. vpuštěni zaměstnanci bez testu – příprava OR Mimořádné opatření
k organizaci práce a OR Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK, zodp. p. kvestor
varování z NÚKIB týkající se kybernetických útoků na VŠ, zodp. p. kancléř, ÚVT
plánované investiční akce PedF – rekonstrukce budovy v Rettigově ulici, zodp. p. kvestor
info z usnesení předsednictva RVŠ dne 4.3.2021 bylo přeposláno členům KR
info o vyhlášení MMR Národní orgán pro koordinaci – alokace pro ČR v programovém období 20212027 mezi operační programy
žádost DZS a ČKR o nominaci do Řídícího výboru projektu CZELO – UK nebude navrhovat kandidáta
příprava výročního projevu k založení UK 7.4., do středy 10.3. nahlásit body, zodp. Dr. Shavit
podpora projektu Pražský studentský summit, zodp. pror. Wildová
info o jednání s panem radním Chabrem, Magistrát Hl. m. Prahy zafinancuje stavbu výtahu na HTF
avízo připomenutí 140 let od otevření Národního divadla dne 11.6.

14. Sdělení členů kolegia
prorektor Royt
- info o natočení průvodcovského medailonku ke Karolinu dne 5.3.
prorektorka Rovná
- avízo online setkání p. rektora jako předsedajícího Aliance 4EU+ s general secretary paní I. Kratz
- avízo evaluační schůzky na minigranty
prorektor Konvalinka
- avízo schůzky mezinárodní hodnotící rady dne 11.3.
- k Biocentru a Globcentru Kampus Albertov
- k Národnímu plánu obnovy – 4 pilíře definovány, pan pror. Konvalinka byl zvolen zpravodajem RVVI
- UK se zapojí do iniciativy sekvenování mutací, bude sděleno RVVI
prorektor Hála
- bylo vydáno územní rozhodnutí pro Mephared II. dne 23.2.2021
prorektor Gerloch
- k VR UK dne 25.3.2021
- avízo schůzky hodnotící komise na Cenu Bedřicha Hrozného
prorektorka Králíčková
- UK point připravuje online program CŽV
- k přípravě letošního přijímacího řízení, ztížené podmínky pro fakulty i OSZS
prorektorka Wildová
- avízo jednání think-tanku k tématu maturity dne 9. března od 17,00 hod., zodp. pror. Wildová
- info o dnešním jednání s třemi fakultami týkající se integrace sociální práce v pregraduálním studiu
- k Expo 2020 Dubai, UK se bude prezentovat virtuální hrou RUR
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Dr. Shavit
- k vyjádření mediků
- FSV zvažuje odpuštění platby školného pro studenta z Maynmaru z důvodu současné politické situace
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc..
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. března 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS
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