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Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 6. dubna 2021 konaného on-line 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 
prof. PhDr. Alena Macurová CSc., návrh FF UK na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhem na udělení medaile UK. 

 

3. Promoce v akademickém roce 2020/2021: bakalářské promoce (řádné i náhradní) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje promoce zrealizovat v Profesním domě. 

Materiál bude předložen na RKR dne 19.4. 

 

4. OR Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v 

souvislosti s pandemií COVID-19 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr:  Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Postup při posuzování žádostí o prominutí či 

snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 a vyjadřuje k tomuto návrhu 

kladné stanovisko, OR doporučuje vydat s okamžitou účinností. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity 

Karlovy za rok 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Bilanční zprávu o naplňování plánu realizace Dlouhodobého 

strategického záměru Univerzity Karlovy za rok 2020 a souhlasí s jejím předložením RKR a AS UK. 

 

6. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 – první návrh 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo první návrh Principů pro rok 2022 a doporučuje po zapracování 

připomínek vzniklých z diskuze a nových připomínek, které mohou členové KR zasílat panu kancléři do 

čtvrtka 8.4., znovu předložit jako materiál na KR dne 12.4. a následně materiál bude předložen na RKR 

dne 19.4. 

 

7. Smlouva na akvizici nakladatelství SLON do portfolia Nakladatelství Karolinum 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje uzavření akviziční smlouvy s majiteli Sociologického nakladatelství 

(SLON), může se přikročit k podpisu smluv. 

 

8. Výroční zpráva o činnosti 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje texty dopracovat dle 

připomínek tak, aby byl dodržen již schválený harmonogram předkládání VZČ 2020 příslušným 

univerzitním orgánům – další projednání VZČ na KR dne 3. 5. 2021. 

 

9. Strategie IT, aktualizace 4/2021, Zpráva o činnosti ÚVT 

(ředitel součásti Ing. Papírník) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a vzalo na vědomí Strategii, IT doporučuje předložit další 

aktualizaci na KR v červenci 2021. Dále vzalo na vědomí Zprávu o činnosti ÚVT za rok 2020. 

 

10. Změna územní dokumentace pro výstavbu vysokoškolských kolejí investora CD ESTATES, s.r.o.  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo změny dokumentace pro územní řízení výstavby Vysokoškolských 

kolejí v Praze Veleslavíně investora CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 

2420/1i, 169 00, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 

radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění. 

 

 

11. SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/PH/2021/019, č. j. UKRUK/34764/2021 mezi CETIN a.s. a UK, v rámci připravované 

výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací mezi CETIN a.s. a UK 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. 
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12. Sdělení rektora 

 

- proběhlo online setkání šesti rektorů Aliance 4EU+ dne 1.4., poděkování za přípravu týmu Evrop. centra 

- info z MŠMT od nám. Dolečka týkající se INTER EXELENCE II., předáno na odbor vědy a zahraniční 

odbor, zodp. pror. Konvalinka  

- info o zvolení nového rektora UP v Olomouci pana prof. MUDr. Martina Procházky Ph.D., příprava 

blahopřejného dopisu, zodp. OVV 

- info o opětovném potvrzení ve funkci rektora Univerzity Kodaň prof. Henrika C. Wegenera do roku 2025, 

příprava blahopřejného dopisu, zodp. zahraniční odbor 

- info z MŠMT s návrhem na postupné rozvolňování proticovidových opatření a návratu studentů do škol, 

dnes zasedá Rada pro rizika pro vzdělávání 

- otevřený dopis Vládě ČR „Potřebujeme praktickou výuku“ od studentských senátorek a senátorů 

Akademického senátu, bude zveřejněno na webu UK, zodp. Mgr. Hájek  

- možnost nominovat studenty na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy do 30.9., zodp. pror. 

Králíčková 

- MHMP potvrdil realizaci výtahů v ulici Pacovská, budova HTF UK 

- probíhají jednání ohledně instalace nových varhan do Velké auly Karolina 

- KR odsouhlasilo záštitu a finanční příspěvek pro 7 zahraničních účastníků na mezinárodní symposium 

„Otevřít Rusko Evropě. Ke 100. výročí Ruské pomocné akce v Československu (1921–2021)“ 

- ČKR zaslala výzvu týkající se změn udržitelnosti, připravuje se aktualizace na webu UK, zodp. Dr. Shavit 

- UK obdržela návrh děkana MFF s nabídkou na darování či odkup za symbolickou cenu jejich starších 

počítačů postiženým dětem, UK point osloví i další fakulty, zda se nechtějí připojit k této iniciativě, 

kterou KR podporuje, nutné dořešit administrativně jako vyřazení majetku, zodp. p. kvestor 

- k výročí založení UK dojde k oznámení všech oceněných Ceny B. Hrozného, Petruska, výzkumná 

podpora Donatio na webu UK dne 7.4.2021, zodp. OVV 

- k rankingům CWU, QS, řeší Dr. Šťastná, Mgr. Hájek 

 

 

 
13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- dotaz FF UK k připojení k akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení oboru politologie, nelze, nutné 

zahájit řízení s FSV UK 

 

prorektorka Wildová 

- info z RVH ze dne 31.3. 

- avízo sympozia „Vzdělávání v roce covidu“ dne 26.5. se uskuteční od 9,00 hod. v Karolinu 

- připravuje se ve spolupráci s Českými centry, MZV a MŠMT putovní výstava připomínající sounáležitost 

k Evropě „V jaké Evropě chceme žít“, v souvislosti s předsednictvím ČR v EU bude výstava zahájena 

u nás 

- UK byla oslovena Stockolm University s nabídkou na zapojení do rozsáhlého mezinárodního 

dotazníkového šetření studentů učitelských oborů, Závěr: KR s dotazníkovým šetřením souhlasí, budou 

osloveny fakulty  

 

prorektorka Rovná 

- avízo CEFRES konference k jejímu 30. výročí založení dne 27.5. od 17,00 hod., účast pan rektor, pror. 

Rovná 

- byla odsouhlasena nová koncepce veřejné části konference Coimbra Group v červnu na UK 

- avízo oficiálního vyhlášení Legal entity dne 14.4. 

- schválen na jednání rektorů 4EU+  roční poplatek 70tis EUR na univerzitu 

- avízo zasedání management committee 4EU+ dne 6.4. 
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prorektor Konvalinka 

- avízo jednání na MŠMT týkající se Hodnocení vysokých škol v Modulech M1-M5 a finančních důsledků 

spojených s hodnocením dne 7.4. 

- avízo zasedání RVVI ve věci rozpočtu na vědu – alokace na základní a aplikovaný výzkum dne 8.4. 

 

Dr. Shavit 

- info o prvním jednání s Britským edukačním investičním fondem na vyhledávání talentů, příprava 

Memoranda, koordinuje CPPT, p. kancléř 

 

kancléř Prášil 

- upozornil, že končí Mimořádný stav na UK k 30.4., bude projednáno jeho případné prodloužení na KR 

dne 12.4. 

 

prorektor Škrha 

- info o dnešním převzetí busty maršála Ramóna Castilly od peruánské velvyslankyně, oficiální odhalení 

v Klenotnici UK proběhne 24.5. od 13,00 hod. tj. před jednáním KR, u kterého dojde k posunu na 13,30 

hod. 

 

prof. Zahálka 

- info z RVŠ na tlak VŠ směrem k finančním dotacím pro praxi 

- info o žádostech z čerpání z „Mikuláše“, AS UK obdržel žádosti z MFF, FTVS a PřF, bude řešit EK AS 

a Senát AS UK dne 30.4. 

 

prorektorka Králíčková 

- fakulty úlevy z poplatku za delší studium převážně neplánují uplatnit, u šesti fakult se ještě čeká na jejich 

vyjádření 

- avízo akce „Den CŽV“ se uskuteční v sobotu 10.4. od 14,00 hod, zahájí paní pror. Králíčková a pror. 

Rovná 

- absolventi U3V z důvodu pandemie covidu nebudou dostávat diplomy o absolvování prezenčně na 

promoci nýbrž poštou 

 

prorektor Royt 

- info o nominaci dvou publikací vydaných Nakladatelstvím Karolinum na cenu Magnesia litera (Italská 

renesanční literatura. Antologie I–II, Václav Černý, Jiří Pelán a Bohumil Kubišta a Evropa, Marie 

Rakušanová a kol.  

 

MUDr. Fontana 

- informace týkající se možnosti financování oblasti open science, včetně repozitáře pro vědecká data  

z OP JAK 

 

prof. Volf 

- avízo konečného termínu pro odeslání závěrečných zpráv GAUK a to 7.4. 

- dnes byly odeslány smlouvy GAUK na fakulty, termín podpisu smluv do konce června 2021 

- bude posuzován tematický překryv u dvou nově zařazených projektů Start (2.LF, FTVS) vůči GA UK 

 

Mgr. Zima 

- avízo chystaného dotazníkové šetření zaměřeného na interní komunikaci, projekt bude spuštěn na RUK 

v druhé polovině května 2021, poté, co skončí hodnocení zaměstnanců  

 

doc. Lopatková 

- info ze zasedání komise pro startovací byty, uchazeči nesplňující podmínky pro udělení startovacího bytu 

mohou využívat služební byty či manželské koleje, zodp. p. kvestor 
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kvestor Horáček 

- dotazy z fakult týkající se očkování zaměstnanců a pedagogů, MŠMT jsme opakovaně žádali o zařazení 

našich pedagogů do prioritní skupiny na očkování, seznamy s osobami 55+ byly odeslány 

- v souvislosti s rekonstrukcí chodeb probíhající na Rektorátu dojde ve dnech 20.4. - 25.4. k výměně 

elektrických rozvodů (odpojení od elektřiny), tudíž RUK bude uzavřen, všichni zaměstnanci budou 

pracovat v rámci home office, provoz obnoven v pondělí 26.4., netýká se UK Pointu a podatelny 

v Celetné 13 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 12. dubna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


