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    Zápis z 24. zasedání kolegia rektora dne 19. dubna 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. Vědecko-pedagogické tituly 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. Mgr. Zdeněk D v o ř á k, Ph.D.    MFF 
Doc. Mgr. David K r e j č i ř í k, Ph.D.   MFF 
Doc. Mgr. Lucie D o l e ž a l o v á, Ph.D.   FF 
Doc. PhDr. Vojtěch K o l m a n, Ph.D.   FF 

 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi návrhy na jmenování profesorem 

k postoupení na Vědeckou radu UK. 

 
3. Vědecko-pedagogické tituly - emeritní profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. MUDr. Jan K i l i a n, DrSc.      LFPL 

 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování 

emeritním profesorem. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

 

Návrh na udělení medaile: 
prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. 1. LF, návrh 1. LF na udělení zlaté pamětní 

medaile UK 

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., 1. LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní 

medaile UK 

Mgr. Michal Zima, RUK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., 1. LF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhy na udělení medailí UK. 

 

5. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje předložit na květnové zasedání RKR. 

 

6. Univerzita Karlova v oborových srovnáních mezinárodních žebříčků 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o postavení Univerzity Karlovy ve 

vybraných oborových srovnáních mezinárodních žebříčků a doporučuje předložit na 

květnové zasedání RKR. 

 

7. CUIP s.r.o – souhrnná informace o fungování a návrh dalšího rozvoje v období 

2021 - 2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo souhrnnou informaci o fungování dceřiné 

společnosti UK a navrhuje předložit na některé z příštích jednání KR detailní podklad k 

navrhovaným krokům dalšího rozvoje dceřiné společnosti UK. 

 

8. Strategické priority UK pro operační program J. Á. Komenský a související 

dotační zdroje na léta 2022 – 2026 (resp. 2028) – 1. verze 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí beze změn s navrženým základem strategických 

priorit UK pro operační program J. Á. Komenský (OP JAK) a související dotační zdroje 

a s realizací dalších kroků. 

 

9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem restaurace v loděnici v Praze - Troji 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s obchodní společností Hostivický 

dvůr, s.r.o., IČO: 04270550, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102 00  Praha 10 - 

Hostivař, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího 

podnikání ze dne 20.01.2016, kterým se prodlužuje doba nájmu do 28.02.2022, dále se 



 3 

prodlužuje splatnost nájemného za jednotlivé měsíce do uplynutí 120 dnů ode dne 

ukončení nouzového stavu, nejpozději však do doby ukončení smlouvy, a splatnost 

plateb za služby, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 

v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze. 

 

10. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem sportovního centra v budově FTVS 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s obchodní společností Sportify FIT 

s.r.o., IČO: 06156533, se sídlem José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín, jako 

nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní  smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze 

dne 16.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.07.2020, kterým se prodlužuje doba 

nájmu o celkový počet měsíců, po které měl nájemce provozovnu z důvodu  vládních 

opatření uzavřenu, prodlužuje se splatnost nájemného za jednotlivé měsíce nejpozději 

do ukončení nájemní smlouvy, a splatnost plateb za služby, a doporučuje předložit jej 

k vyjádření Akademickému  senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze. 

 

11. Sdělení rektora 

 

- info z on-line zasedání Pléna ČKR dne 15.4.  

- souhlasné stanovisko Rady Hl. m. Prahy se směnou pozemků na Albertově 

- k nabídce studentských stáží během českého předsednictví v Radě EU, informovat 

fakulty FSV, FF, PF a FHS, zodp. pror. Rovná 

- k podnětu SŠ studentů na úpravy termínů přijímacího řízení, fakulty nabízí náhradní 

termíny, zodp. pror. Králíčková 

- k stížnosti na nedostatek respirátorů a roušek na KaM, řešeno i s hygienickou stanicí, 

zodp. p. kvestor 

- připravit materiál na KR týkající se OR monografie, zodp. pror. Royt 

- k nabídce zapojení se do projektu „Cesta za snem“ na pomoc handbike cyklistům, zodp. 

prof. Zahálka, Mgr. Hájek 

- k iniciativě paní poslankyně Andrey Brzobohaté na pomoc handikepovaným dětem 

a dospělým, UK se zapojí ve spolupráci s UK Pointem - dodání cen 

- avízo semináře CE7 “Research Ethics” organizovaný Eötvös Loránd University dne 

22.4., pozvánka byla rozeslána členům KR 

- příprava dopisu do Vadazu a Historickému spolku Liechtenstein ve věci ocenění pana 

Hanse Adama II., zodp. pror. Royt, p. kancléř 

- avízo předávání profesorských dekretů dne 23.6.2021 od 10,00 hod či 11,00 hod. 

v závislosti na promocích a od 13,00 hod. předávání cen studentům a oceněným (Cena 

M. Petruska, Cena B. Hrozného, Cena rektora a Mimořádná cena rektora, Bolzanova 

cena a podpora Donatio) 

- avízo posunu otevření výstavy „Boje s pandemií“a sympozia zaměřeného na nové 

trendy ve vzdělávání na 8.9.2021 z původního termínu 26.5.2021, zodp. pror. Wildová 

- avízo navrácení konání KR od 3.5. opět do hybridní podoby a to přes MS Teams či 

prezenčně v Malé aule Karolina 

 

 

 

 

 

 

https://www.cestazasnem.cz/
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12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Králíčková 

- OSZS pravidelně sleduje trend, zda nedochází z důvodu covidové situace k navýšení 

počtu přezkumů z fakult a k nárůstu počtu studentů, kteří zanechali studia v 1. ročníku, 

situace zatím nenaznačuje dramatické výkyvy oproti jiným letům, info bude sděleno na 

RKR v květnu 

 
prorektorka Rovná 

- avízo zasedání management committee dne 19.4., hledání termínu pro předání ocenění 

- avízo vystoupení pana rektora na zasedání 4EU+ dne 27.4. 

- odeslány dopisy ve věci Eastern Partnership  

 

prorektor Gerloch 

- avízo zasedání VR UK hybridním způsobem online či prezenčně na UK : 

dne 29.4 v Modré posluchárně 

dne 27.5. v Malé aule 

dne 24.6. ve Vlasteneckém sále  

 

prorektor Royt 

- avízo zasedání komise pro udělení Ceny Karla IV. dne 20.4., na programu způsob 

vyhlášení nového kola, předání ceny M. Albrightové 

 

Mgr. Zima 

- půjde info na fakulty o aktuálním dění stran kompenzací za antigenní testování na 

pracovišti, příprava dopisu představitelům vlády (premiér, MPO, MZ, MŠMT) v této 

záležitosti 

 

kvestor Horáček 

- práce z H/O, úprava režimu v závislosti na vládních nařízeních týkající se testování 

zaměstnanců 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. dubna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes 

MS TEAMS 


