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Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 26. 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. Dílčí novela OR č. 48/2017 Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy 

ve znění OR č. 44/2019 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje vydat po úpravě čl.3 bod 5 jako 

nové OR, se zrušením původních OR 48/2017 a 44/2019. 

 

3. Rámec úprav povinností doktorandů převedených do nově akreditovaných doktorských studijních 

programů 

 (docentka Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje navržený postup. Materiál bude projednán na RVH a následně budou informováni 

děkani fakult. 

 
4. Novela OR 24/2018 Evidence tvůrčí činnosti v souvislosti s přijetím Zásad programu Cooperatio 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schvaluje vydání novely Opatření rektora 

24/2018 Evidence tvůrčí činnosti jako Opatření rektora. 

 

5. Rozpis prostředků na programy Progres pro rok 2021 (1. část) 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr:  Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Příprava nového opatření rektora oproti dosud platnému opatření rektora č. 38/2018 ve znění 

opatření rektora č. 16/2020 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium projedná předložený materiál, po zapracování úprav doporučuje vydat jako nové OR, se 

zrušením původních OR 38/2018 a OR 16/2020. 

 

7. Mapa agend: Přehled strategických a dalších dokumentů projednávaných kolegiem rektora 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál, doporučuje zaslat případné úpravy 

a připomínky Dr. Štastné do 27.4. a následně bude finální materiál předložen na KR dne 3.5.2021.  

 

8. Zpráva o stavu nemovitostí v Santiagu de Compostela 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o stavu nemovitostí v Santiagu de Compostela 

a doporučuje rektorovi jejich převzetí do vlastnictví univerzity. Informace bude sdělena AS UK. 

 

9. Implementace centrálního elektronického systému spisové služby UK na 1. lékařské fakultě – 

výsledky jednání 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK rozhodlo v otázce integrace ESSS UK a systému pro správu veřejných 

zakázek Tender Arena a doporučuje pokračovat v jednání na 1. LF UK. Navrhuje úpravu Principů 2022 

s navýšením pro univerzitní správu ESSS. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- pan rektor odeslal dopis premiérovi a členům vlády v souvislosti s finanční kompenzací za testování 

zaměstnanců UK  

- info o vydání územního rozhodnutí na Globcentrum na Albertově 

- info ze zasedání krizového štábu dne 21.4. a 26.4., další jednání dne 3.5., hlavním bodem testování 

studentů v souvislosti s návratem studentů na praktickou výuku 

- dne 23.4. přišlo info z MŠMT k vykazování testovaných studentů na covid do aplikace Covid Forms app, 

zodp. M. Zima 

- info z MŠMT k poskytnutí dotace „podpora zahraničních studentů studujících na VVŠ v roce 2021, zodp. 

zahr. odbor 

- dopis od nám. Velčovského týkající se vládních rozvojových stipendií, zodp. zahr. odbor 

- probíhá příjem nominací na Cenu Milady Paulové v oblasti matematika, bylo zasláno panu děkanovi 

MFF UK 

- obdrželi jsme dopis z MZ týkající se podmínek pro získání způsobilosti k výkonu povolání praktické 

sestry, bude předáno na všechny naše lékařské fakulty, zodp. pror. Wildová 

- avízo prezentace pana rektora na akci organizované Britskou ambasádou pro rektory na Slovensku 

týkající se úspěšnosti v klimatických věcech dne 19.5., příprava Dr. Shavit, OVV 

- avízo akce „Týden vědy“ pořádané AV ČR se uskuteční letos 1. - 7.11.2021, UK je vědeckým partnerem 

akce 

- dne 12.5. bylo vyhlášeno rektorské volno určené k individuálním sportovním aktivitám nahrazující 

Rektorský sportovní den 

- avízo docentských promocí dne 7.6. od 10,00 a 12,00 hod., promoce upořádat do homogenních celků dle 

oborů (medici, MFF atd.), zodp. pror. Gerloch 

- avízo předání profesorských dekretů dne 23.6. od 11,00 hod. a od 13,00 slavnostní předání Cen rektora, 

Mimořádných cen rektora, Ceny B. Hrozného a M. Petruska, Bolzanovy ceny a výzkumné podpory 

Donatio ve Vlasteneckém sále Karolina 
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11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Konvalinka 

- info z pátečního jednání se zástupci AS UK, vyjasňování stanovisek ke Cooperatio, Progres atd. 

- avízo jednání k Národnímu programu obnovy dne 26.4. 

 

prorektorka Králíčková 

- byla vytvořena ve spolupráci OVV, OSZS a UK Pointu Zpráva o realizaci komunikačních 

a marketingových aktivit na UK (06/19 – 06/20) - KA4 podpořená projektem OPVVV Zkvalitnění 

strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV 

 

prorektorka Rovná 

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

- avízo LERU-CE7 meeting dne 30.4. od 13,00 - 17,00 hod. 

- byla odeslána nominace na cenu CELSA pro paní Dr. Ruth Tachezy 

- info z účasti na konzultacích s Evropskou komisí pro nové univerzitní aliance 

- info z jednání s prorektorem prof. Jean-Robert Tyranem z Vídeňské univerzity 

 

kancléř Prášil 

- UK byla oslovena společností Microsoft s možností o zapojení do cyklu „Digitální 

univerzita“ s prezentací digitalizace Aliance 4EU+ a digitalizace vnitřních agend 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 28.4. od 14,00 hod. 

- avízo termínů akcí v rámci projektu „Boji s pandemií“  

dne 7.9.2021 Pedagogická konference od 9,00 hod. 

dne 8.9.2021 Pandemická - covid konference 

- avízo zasedání ThinkTank k letošním maturitám proběhne v příštím týdnu 

 

prorektor Bárta 

- obnovené otevření výstavy Sluneční králové v NM za dodržení přísných protiepid. opatření od 3.5. 

s trváním do 6.6., domluvit termín pro VIP hosty 

- prodloužena výstava Amazonka v Křížové chodbě Karolina do 29.6., domluvit termín slavnostního 

otevření 

- avízo otevření venkovní putovní výstavy panelů Energie a civilizace dne 5.5.2021 na Kampě 

 

Dr. Fontana 

- info z účasti na semináři LERU CE7 “Research Ethics“ 

- příprava materiálu na KR dne 10.5. týkající se dotazníkového sběru dat na UK 

 

Mgr. Zima 

- obdrželi jsme od MŠMT pokynu pro evidenci testovaných studentů do COVID FORMS APP, zatím 

technicky nezvládneme vykazovat po fakultách, náš systém se podle instrukcí aktualizuje 

- kompenzace za provedené testování studentů je v řešení 

- zvýšený nárůst počtu provedených denních testů, na Albertově se testuje i o víkendu, navýšili jsme 

kapacity, kdy zvládneme až 1.800 antigenních testů denně 

- jednání s LF Plzeň, krajskou Hygienickou stanicí na možnosti částečně vykazovat přes pojišťovnu, řeší 

M. Zima ve spolupráci s p. kvestorem 

 

prof. Zahálka 

- info o vzniku univerzitní golfové ligy družstev pod ČAUS Závěr: KR schvaluje účast golfového družstva 

UK v lize, jež začíná turnajem v květnu 2021, vedením golfové reprezentace UK byl pověřen Dr. Tomáš 

Gryc, Ph.D.  

- avízo zasedání EK AS dne 26.4. 
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- avízo zasedání Pléna AS UK dne 30.4. hybridně, prezenční účast možná s platným negativním testem na 

covid 

 

Mgr. Hájek 

- avízo webináře „Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?„ v rámci Česko. A jak dál! dne 29.4. 

od 17,00 hod. 

- žádost Politologického klubu FSV UK o poskytnutí drobných cen a propagačních předmětů 

pro   venkovní hru „putování s Karlem IV.“  Závěr: KR souhlasí s poskytnutím předmětů 

-  

prorektor Royt 

- příprava faximilie a tisku na ručním papíře xerox kopií Zakládacích listin UK, ve spolupráci s ředitelem 

ÚDAUK a ředitelem Nakladatelství Karolinum 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 3. května 2021 ve 13,00 hod. HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


