Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 3. května 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
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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Kalendář - akce v historické budově Karolina
Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.

3.

Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020
(prorektorka Wildová)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy
za rok 2020 na vědomí a doporučuje přeložit na RKR (24.5.), VR (27.5.), AS (28.5.) a SR (30.6.).
Následně bude materiál postoupen NAÚ a MŠMT a zveřejněn na webu UK.

4.

Návrh na nové opatření rektora „Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na UK“
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy materiál projednalo a po zapracování připomínek
doporučuje vydat jako nové OR.

5.

Evropské centrum v letech 2021 a 2022
(prorektorka Rovná)
Závěr: KR materiál bere se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 24.5.
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6.

Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 20. 04. 2021
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.

7.

Turingův program, pokračování spolupráce s Velkou Británií po Brexitu
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere materiál na vědomí.

8.

Protivlivový manuál
(kancléř Prášil)
Závěr: V rámci prezentace Mgr. Bílého se členové KR seznámili s postupem prací CTHH MV ČR a ve
věci se bude společně dále jednat, další aktualizace v červnu 2021, zodp. p. kancléř.

9.

CUIP s.r.o – souhrnná informace o fungování a návrh dalšího rozvoje v období 2021 – 2025 (detailní
podklad)
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo detailní podklad souhrnné informace o fungování dceřiné společnosti
UK a navrhuje předložit k projednání na RKR, AS a SR UK.

10. Mapa agend: Přehled strategických a dalších dokumentů projednávaných kolegiem rektora
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí a doporučuje upravený dokument distribuovat členům KR
a vedoucím odborů RUK.
11. Zpráva z průběžného hodnocení HR Award
(kancléř Prášil)
Závěr: KR bere na vědomí zprávu z průběžného hodnocení HR Award. Doporučuje zveřejnit na webu
UK a na RKR dne 24.5. Dále ukládá předložit dokument k Gender equity v termínu 11/2021.
12. Výroční zpráva o činnosti 2020
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje texty dopracovat tak, aby byl
dodržen již schválený harmonogram předkládání VZČ 2020 příslušným univerzitním orgánům,
na jednání RKR (24.5.), VR (27.5.), AS (28.5.) a SR (30.6.). Ukládá dále začít pracovat na grafické podobě
dokumentu a překladu do AJ, tak aby na začátku července byla připravena VZČ do tisku.
13. Sdělení rektora
-

info z dnešního zasedání krizového štábu, dnes spuštěna registrace pro akademické pracovníky univerzit
k očkování, řeší se kompenzace za testování, info půjde na fakulty, zodp. p. kvestor, Mgr. Zima
změna ve vedení Univerzity Palackého v Olomouci, novým rektorem se stal prof. MUDr. M. Procházka
info o novém rektoru Univerzity v Lublani prof. Gregoru Majdičovi
došlo k založení GeneSpector Innovations s.r.o., UK má 40% podíl
proběhla EU konzultace evropské komisařky s rektory evropských univerzit dne 27.4., avízo chystané
finanční bonifikace aliancí zahrnující 9 a více univerzit, zodp. pror. Rovná
info ze setkání LERU-CE7 dne 30.4.. příprava na setkání 24. - 25.9. v Praze
univerzitní hokejový tým UK vyhrál 2. ročník mezinárodního turnaje SEKLER CUP 2021, který pořádala
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-

univerzita SAPIENTIA v Rumunsku
info z vystoupení p. rektora v rámci 4EU+ dne 27.4.
info k NPO, v jednání rozšíření programu o neurovědy, zodp. pror. Konvalinka
pod záštitou RVŠ a ČKR probíhá sběr dat k dopadům nemoci Covid 19 pro prostředí VŠ, garantuje FSV
info k dopisu od nám. Dolečka s Protokolem II. k hodnocení výzkumných organizací v segmentu
vysokých škol 2020, zodp. pror. Konvalinka
příprava Memoranda o spolupráci mezi UK a ÚHOS, zodp. p. kvestor
příprava dopisu k udělení historické medaile Jeho Jasnosti Hansi-Adamovi II., zodp. pror. Royt
vznik nového produktu společně s MFF nealko pivo – soutěž o jméno, zodp. p. kvestor
žaloba proti rozhodnutí prezidenta o jmenování profesorem (doc. Ošťádal, doc. Fajt), zodp. pror. Gerloch
avízo předání našeho předsednictví univerzitě Heidelberg proběhne rámci Annual konference 4EU+ dne
3. – 5. 11. 2021
avízo Zahradní slavnosti dne 23.6. od 18,00 hod., zodp. UK Point, pror. Rovná
avízo pozvání k 50. výročí univerzity Augsburg dne 7.5.2021, zodp. zahr. odbor
pozvánka na vzpomínkový akt v Plzni u památníku Díky, Ameriko! dne 6. 5.v 18h, účast p. rektor
příprava pozvánek pro VIP hosty do NM na výstavu „Sluneční králové“ dne 31.5. večer, zodp. pror. Bárta
pro veřejnost dojde k otevření výstavy Amazonka v Křížové chodbě od 6.5., komentovaná prohlídka pro
členy KR dne 10.5. od 16,00 hod.
avízo položení věnce k výročí narození Karla IV v Chrámu sv. Víta dne 14.5. od 10,00 hod., účast
p. rektor, pror. Royt

14. Sdělení členů kolegia
prorektor Konvalinka
- dotaz k uskutečnění odložených promocí dr.h.c., návrh dvou termínů na říjen, zodp. pror. Gerloch
- avízo zasedání komisí k Primusu dne 6.-7.5.
- příprava materiálu s přihlášením součástí UK k vědním oborům programu Cooperatio na KR dne 10.5.
prorektorka Králíčková
- OR týkající se Cen rektora bude předloženo na RKR a AS UK
- jednání s fakultami, resp. studijními proděkany k uplatnění úlev ze studia v souvislosti s neuskutečněním
praktické výuky (4 fakulty zvažují úlevy)
- paní prorektorka ohlásila svoje rozhodnutí kandidovat do voleb na rektorku UK v říjnu 2021
prorektorka Rovná
- info z účasti na zasedání studijní komise AS UK dne 26.4., návrh na rozšíření oborových rad o kolegy
z 4EU+, v gesci oborových rad
- jednání s ředitelem Europaeum Dr. Marcinem Waleckim ohledně dalších společných akcí
- informace z jednání rektorů LERU a LERU CE7 30.4., příprava nových projektů v rámci Horizont
Europe, informace půjde na fakulty
- příští zasedání rektorů LERU a LERU-CE7 se uskuteční v Praze dne 24. -25. 9., 24.9. od 12,00 – 18,00
se bude konat setkání zástupců evropských asociací UNICA (Luciano Saso), Coimbra Group (Ludovic
Thilly), Europaeum (Andrew Graham, Hartmut Meyer, Marcin Walecki), EUA (Michael Murphy)
a přítomní zástupci LERU (Kurt Deketelaere)
- příprava setkání rektorů 4EU+ 29. - 30.6. v Praze
- info z účasti na EUA volbách 30.4.
- pověření na volby na Coimbra Group
kancléř Prášil
- pozvání na zasedání studijní komise AS UK dne 10.5. ve věci doktorského studia, účast p. kancléř, doc.
Lopatková
- poděkování OVV a ÚVT za zamluvení prostoru na Albertově k 28.10.2021
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prorektor Gerloch
- avízo zasedání VR UK dne 27.5. hybridně
prorektor Hála
- v příštím týdnu proběhnou dva monitorovací výbory (OP VVV, Praha Pól růstu)
Mgr. Hájek
- info z webináře „Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?„ uskutečněného dne 29.4.
- agentura Ipsos provede marketingovou analýza UK zaměřenou na budoucí uchazeče UK, výstup říjen
2021
- zapojení UK a p. rektora do dvou akcí organizovaných UNICEF ČR: projekt Dítě Česka a TEDxYouthWorld Children´s Day dne 20.11.2021
prorektor Royt
- ve Velké aule Karolina probíhá instalace nových varhan
kvestor Horáček
- podněty a stížnosti studentů k omezení osobní svobody z důvodu zákazu návštěv na kolejích, Závěr: KR
rozhodlo povolit vstup návštěvám s platným negativním testem na covid-19
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc..

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 10. května 2021 ve 13,00 hod. HYBRIDNĚ v Malé aule
Karolina a on-line přes MS TEAMS
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