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Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 18. května 2021 konaného hybridně 

 

 

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 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 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 

 

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. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání sociálních 

stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022 a to s navrhovaným zněním čl. 1 odst. 14. podle bodu C) 

1. Doporučuje předložit na RKR dne 24.5. a na AS UK dne 28.5.2021. 

 

4.  Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání stipendií na 

podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022. Doporučuje předložit na RKR dne 24.5. a na 

AS UK dne 28.5.2021. 

 

5. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy – zapojení fakult  

 (prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit materiál na RKR 

dne 24.5.2021. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo po zapracování připomínek 

předložit na RKR a AS UK. 

 

7. Strategie podpory začínajících akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově – 

definice postdoktoranda na Univerzitě Karlově 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schvaluje navrženou definici postdoktoranda 

na Univerzitě Karlově. 

 

8. Analýza správy a uložení výzkumných dat na UK – dotazníkové šetření 

 (MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí, doporučuje po zapracování připomínek 

seznámit se zněním materiálu RKR dne 24.5. Souhlasí se zahájením dotazníkové šetření a rozposláním 

dotazníku skupinám b)„vědečtí“ proděkani a vedoucí oddělení vědy fakult/resp. vedoucí vědečtí 

pracovníci součástí a c) zástupci rad programů PROGRES a dále navrhuje provést v podzimních měsících 

pilotní rozšířené šetření i na vzorek ze skupiny a) všichni akademičtí a vědečtí zaměstnanci UK a lektoři, 

včetně postgraduálních studentů s pracovním úvazkem. 

 

9. Zapojení fakult UK do aktivit Aliance 4EU+ 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 24.5.2021. 

 

10. Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo přípravy Metodiky výběru a financování EIZ (CzechELib) na 

Univerzitě Karlově pro období 2023–2027 (dále Metodiky EIZ) a ukládá upravený materiál na RKR dne 

24. 5. 2021. 

Kolegium rektora schvaluje, aby byly jednotlivé fakulty vyzvány k zapojení se do přípravy Metodiky EIZ 

a zapojily se prostřednictvím pověřených zástupců za každou fakultu. 

Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložení průběžné zprávy o plnění v září 2021. 

 

11. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 - třetí návrh 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 

a doporučuje předložit na červnová jednání RKR a AS UK. 

 

12. Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City 

(leden – duben 2021) 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informace o postupu v Projektu Kampus Hybernská 

a v rozvojovém projektu Hyb4City a doporučuje materiál předložit na RKR dne 24.5. a na AS UK dne 

28.5.2021. 
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13. Závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu Hybernská UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informace o činnosti Přípravného výboru Kampus Hybernská 

a jeho doporučeních pro další aktivity projektu. Doporučuje předložit na RKR dne 24.5. a na AS UK dne 

28.5.2021. 

 

14. Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi  Univerzitou Karlovou jako 

kupující, a Městskou částí Praha 6, IČO: 00063703, jako prodávající, jejímž předmětem je prodej 

pozemku parc. č. 302/116, odděleného z pozemku parc. č. 302/27 na základě GP č. 942-245/2018 ze dne 

8. 1. 2019, vše k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 391 272,- Kč, a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího 

souhlasu. 

 

15. Návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se 

společností Autocentrum Plzeň s.r.o. a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK 

k vyjádření. 

 

16. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 

2022 a 2023 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 

a střednědobý výhled UK na roky 2022 a 2023 a doporučuje je předložit rozšířenému kolegiu rektora 

a akademickému senátu ke schválení. 

 

17. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje aktualizovaný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

a doporučuje jej předložit RKR a AS UK. 

 

18. Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje materiál a ukládá předložit záměr prodloužení mimořádného stavu na UK do 

25. června k projednání na na RKR dne 24.5. a na AS UK dne 28.5.2021. 

 

19. Sdělení rektora 

 

- info o zisku tří ERC CZ pro UK 

- avízo předávání profesorských dekretů za účasti pana ministra Ing. Plagy a zástupců MŠMT 4.6. od 11,00 

hod. a od 13,00 hod. a dále 23.6. od 11,00 hod. opět v organizaci MŠMT, dále dne 23.6. od 14,00 hod. 

za účasti členů KR předávání Cen spojených s UK a podpory Donatio ve Velké aule Karolina 

- info z jednání s rektorem UP v Olomouci prof. Procházkou dne 17.5. 

- avízo setkání rektorů Asociace výzkumných univerzit dne 28.5. od 8,30 hod. v Karolinu 

- příprava aktuálních počtů přihlášených uchazečů na UK pro ak. rok 2021/22 na 21.5., bude předloženo 

na RKR 24.5., zodp. pror. Králíčková 
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- dotazník ČKR zjišťující spolupráci VŠ ČR s VŠ rozvojových zemí, termín do 25.5., byl rozeslán 

- k hodnocení tvůrčí činnosti na UK 2018-2021 od prof. Strakoše, zodp. pror. Konvalinka 

- k prioritnímu programu OP JAK týkající se vyplácení dotací doktorských studijních programů vysokým 

školám nikoliv AV ČR, zodp. pror. Konvalinka 

- prof. Michal Stehlík oznámil kandidaturu na rektora UK 2022-2026 

- žádost o nominace zástupce univerzity do pracovní skupiny posuzující žádosti o pronájem hrobového 

místa na Vyšehradském hřbitově, Závěr: KR rozhodlo nominovat do prac. skupiny pana pror. Royta  

- info o spolupráci mezi AV ČR a MIT a vzniku fondu MIT Czech Republic Seed Fund 

- návrh NTK spolupráce při přechodu na novou knihovní platformu pro výzkumné organizace, Závěr: UK 

se zapojí, implementace již byla provedena, zodp. MUDr. Fontana 

- IDEA ideový návrh na rozšíření tematického záběru, avízo jednání s prof. Matějkou z CERGE v příštím 

týdnu 

- změna termínu konání Zahradní slavnosti a to na 21. 6. 2021 od 18,00 hod. 

- GUC Hamburg 2021 dne 3.6.2021, příprava prezentace, zodp. Dr. Shavit 

- avízo setkání k udržitelnému rozvoji s ředitelem CoŽP prof. Frouzem dne 24.5. od 9,30 hod., účast 

p. rektor, Dr. Shavit 

- avízo připomenutí výročí popravy 27 českých pánů, především rektora UK Jana Jesenia dne 21.6., 

položení věnce, zodp. Mgr. Hájek 

- avízo konání on-line Magna Charta Universitatum MCU 2020 dne 16.-17.6., zodp. pror. Rovná, zahr. 

odbor 

- avízo projednání Strategického záměru se zástupci MŠMT (nám. Dolečkem) dne 26.5. od 10,00 hod., 

účast p. rektor, p. kancléř 

- avízo přípravy TK Kampus Albertov na začátku června, zodp. OVV, Ing. Kurzová 

- příprava materiálu k udílení dr.h.c. připravit na KR dne 24.5. zodp. pror. Gerloch 

- v červenci se bude KR konat dne 19.7. od 10,00 hod. nikoliv 12.7. 

 

20. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info ze zasedání předsednictva AS UK dne 17.5. 

- avízo porady vedoucích odborů RUK dne 26.5. 

 

prorektorka Králíčková 

- info z jednání krizového štábu: u zahraničních uchazečů uznávání očkování z jejich zemí, k uznávání 

testů na covid (z testovacích míst a od zaměstnavatele) 

- k dopisu od VZP týkající se zdravotního pojištění cizinců v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 

na území České republiky - úhrada zdravotní péče v rámci zdravotního pojištění cizinců  

 

prorektor Bárta 

- info o otevření výstavy Enegie a civilizace 

- avízo jednání o prodloužení výstavy Sluneční králové v NM, jednání s egyptskou stranou pracovní cesta 

do Egypta dne 21.5. 

- k přípravě nového čísla časopisu Forum 

 

MUDr. Fontana 

- info o povolení Min. kultury otevřít studovny od 19.5. 

 

prorektorka Wildová 

- dnes bylo spuštěno pilotní šetření na kvalitu studijních programů, problémy s dtb. SIS, modul se musí 

dopracovat, jednání a fin. kompenzace se spol. Erudio, zodp. Ing. Papírník 

- info z účasti na konferenci pořádané Národní akreditační agenturou SR v Brně v minulém týdnu 

- k zapojení UK ve spolupráci s Českými centry nad přípravou projektu „Evropa, evropanství“, příprava 

programové charty, bude předloženo po ujasnění všech podmínek na KR 

- avízo zasedání RVH dne 26.5. online od 14,00 hod. a 30.6. hybridně od 14,00 hod. 
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- k žádostem o dotaci na pořádání letních doučovacích kempů, čekáme na vyjáření MŠMT v příštím týdnu 

 

prorektorka Rovná 

- termíny pro uspořádání online Advisory Board 4EU+ 22.6. odpoledne a 24.6. dopoledne, potřeba 

domluvit s Jeanem Chambazem a některým dalším rektorem 4EU+ 

- ve věci přistoupení Vídeňské univerzity vyčkáme na stanovisko Bernarda Eitela 

- 19.5. pořádá 4EU+ "synergy conference” za účasti ostatních aliancí a Vanessy Debiais-Santon 

z Evropské komise 

- 20.5. pokračují konzultace Evropské komise se zástupci aliancí  

- 21.5. se koná schůzka CELSA, vypsání nového kola projektů a vyhlášení vítěze soutěže 

- napsat dopis paní velvyslankyni Editě Hrdé na naše Zastoupení do Bruselu o setkání VIP Alumni - 

listopad, prosinec 

- připravit podpis Magna Charta 

- 25.5. oběd na Francouzské ambasádě - účast pan rektor, pror. Rovná 

- 27.5. zahájení konference CEFRES na AV ČR na Národní třídě - pan rektor, proro.Rovná 

- 3.6. v 17,30 – 19,00 beseda studentů UK se státním tajemníkem Francie Clementem Beaunem, zajistí 

pror. Rovná 

- příprava deklarace za Prahu k 24.9., zodp. pror. Rovná 

 

profesor Zahálka 

- avízo zasedání komisí AS UK v příštím týdnu, dne 24.5. od 15,00 EK AS 

- zasedání Pléna AS UK se uskuteční hybridně v Malé aule Karolina dne 28.5. 

- k jednání s KB 

 

Mgr. Zima 

- ve fázi jednání probíhá zajištění povolení na rozšíření odběrového místa v Celetné 13 jako nesmluvního 

poskytovatele lékařské péče s ohledem na testování studentů a zaměstnanců 

 

prorektor Hála 

- info o jednání na MMR v min. týdnu ve věci výběrových řízení a vystoupení Mgr. Baťkové s poznámkou 

o občasném necitlivém umisťování informačních desek o podpoře financování objeku v rámci OP VVV 

na památkových budovách 

 

Mgr. Hájek 

- info o zamluvení Albertova na 17.11. 

 

kvestor Horáček 

- info ze zasedání krizového týmu dne 17.5. 

- příprava vnitřního mzdového předpisu, z fakult přišlo 84 připomínek, nutné projednat se 17 odborovými 

organizacemi, musí být předloženo jako materiál na Plénum AS UK dne 25.6.2021 

- k nevyčerpání alokované celé částky z Mikuláše na archivaci digitálních dokumentů ÚDAUK 

a k finanční úhradě za provoz z Příspěvku, zodp. Ing. Wehrenberg 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 24. května 2021 v cca 13,20 hod. HYBRIDNĚ v Malé aule 

Karolina a on-line přes MS TEAMS, po odhalení busty od 13,00 hod. 


