Zápis z 31. zasedání kolegia rektora dne 7. června 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
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, 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:
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
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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Alan S t o l z, PhD.
Doc. RNDr. Jan B r á b e k, Ph.D. (druhé kolegium)

1. LF
PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem.
4.

Dílčí novela Opatření rektora č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní
závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo s doplněním předložený materiál a doporučuje vydat
novelu OR č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba
závěrečné práce v předloženém znění.
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5.

Změna Zásad činnosti GA UK
(profesor Volf)
Závěr: KR UK projednalo předložené materiály, souhlasí s jejich zněním a doporučuje k projednání na
VR UK.

6.

Revize vydaných opatření rektora
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá prorektorům a vedoucím odborů, aby
k nim příslušná OR zkontrolovali a rozřadili do kategorií (OR v pořádku, OR zrušit, OR aktualizovat
OR/vydat nové OR a uvést v jakém termínu) a to do 21.6, tak aby materiál mohl být předložen na KR dne
28.6.

7.

Nemovitosti Univerzity Karlovy: Přehled nájmů a pronájmů, problematika právních vad
a evidence nemovitostí
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané
problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci
s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací
k rychlému odstranění zbývajících právních vad. KR doporučuje předložit aktuální informace týkající se
příloha č. 2 a 3 na KR, termín měsíc říjen 2021. V prosince bude vydáno nové OR.

8.

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI, UKRUK/123106/2021 (č. SAP
16010-058879) mezi UK a CETIN a.s., v rámci výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi UK
(jako vlastníkem předmětných pozemků) a CETIN a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických
komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov.
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.

9.

Nájemní smlouva s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií,
IČO: 62994638, se sídlem Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o rozloze 643,31 m² v objektu zámku Poděbrady, za
nájemné ve výši 73 621,- Kč bez DPH měsíčně, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému
senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK.

10. Sdělení rektora
-

-

info ze zasedání Pléna ČKR dne 3.6., kde proběhla volba nového předsedy s funkčním obdobím
od 1.8.2021, stal se jím prof. MUDr. Martin Bareš z MU, vydáno společné prohlášení k návrhu státního
rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 Akademií věd ČR, ČKR, Svazem
průmyslu a dopravy ČR, RVŠ, Asociací výzkumných organizací a Vysokoškolským odborovým svazem
info z ČKR k postavení VVŠ jako organu veřejné moci s dopadem na povinnosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti, zodp. p. kancléř
přišla kladná odpověď z Vaduzu od hraběte Hans-Adama II. k přijetí ocenění, zodp. pror. Royt
byl otevřen zrekonstruovaný Kampus Hybernská, probíhá zde výstava Milana Kunce „Za hranicí
představivosti“ 2.6.-31.7.
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-

info z Repre komise, řešeny platby za doktorandy, řeší doc. Lopatková
byl odeslán dopis ministrovi zahr. věcí ve věci stavu udělování víz / dlouhodobých pobytů za účelem
studia v rámci kurzů CŽV UK, zodp. ÚJOP
rozšíření Aliance 4UE+ o univerzitu Vídeň se v danou chvíli neuskuteční
probíhá audit na PF UK týkající se studentských spolků
zaměstnanci RUK obdrží letní odměny ve výši cca 30% hrubé mzdy
přišel dotazník Coimbra Group Covid Report June 2021, zodp. EC Mgr. Jiroudková
podepsali jsme GUC Hamburg Declaration – Facing the Grand Challenges of Climate Change and
Sustainability, zodp. Dr. Shavit
oslovit fakulty, především MFF k zaslání návrhů na nominaci na cenu Milady Paulové pro matematiku,
termín do 10.9.2021, zodp. pror. Konvalinka
příprava monograficí pro Scopus, jsme reprezentování distribucí Univerzity of Chicago Press, zodp. pror.
Royt, ředitel Valo
imunitní centrum Ústí n/Labem, zodp. p. kancléř, Mgr. Helekalová
připravit scénář a laudatia na předávání Cen rektora, Donatio na KR dne 14.6., zodp. OVV a V. Barnová
avízo kulatého stolu týkající se Vnitřního mzdového předpisu a návrhu Principů kariérního rozvoje
a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů v úterý 22. 6. v 9 hod.
pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu dne 27.6. od 10,00 na Újezdě, zástup za p. rektora
pror. Royt
termíny letních zasedání KR budou 19.7., 2.8. a 30.8.vždy od 11,00 hod.

11. Sdělení členů kolegia
prorektor Konvalinka
- k přípravě státního rozpočtu 2022 s výhledem 2023,2024, je nutné nalézt shodu ve výši prostředků
pro oblast výzkum, vývoj a inovace navrženou Rady vlády pro VVI a min. financí
- poděkování všem účastníkům Mezinárodní rady UK – IAB, která proběhla 4. 6. 2021
- info z druhého kola projektů Primus, materiál bude předložen na KR dne 14.6.
- pan prorektor se stal členem Správní rady Nadace Neuron, avízo předání ocenění Neuron dne 28.9. v NM
- změna ve vedení odboru vědy, paní Dr. Kvačková v této pozici skončí, pověřen vedením Mgr. P. Nohel
Ph.D., bude vypsáno výběrové řízení
prorektorka Králíčková
- proběhlo zasedání general committee a studijních proděkanů Aliance 4EU+ minulý týden
prorektorka Wildová
- zahájení konference Kybernetická bezpečnost dne 21.6. od 9,30 a konference Distanční vzdělávání dne
23.6. od 10,00 provede paní prorektorka, účast na panelu od 16-18 hod. pan rektor, paní prorektorka
- příprava 9 turnusů letních kempů pro studenty, kteří potřebují doučovat, proběhnou na FTVS a PedF
- příprava tiskové zprávy TTV21 týkající se možného snížení finančních prostředků v rozpočtu na VVI na
rok 2022
prorektor Škrha
- OZV projedná žádost o přijetí běloruského studenta z Minsku na teritoriální studia FSV, domluvit podíl
nákladů hrazených UK a fakultou
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 24.6. ve Vlasteneckém sále Karolina
prorektor Hála
- přišla žádost z MŠMT na aktualizaci dokumentace programu v rámci prvního milníku s termínem do
20.7., budou osloveny fakulty s žádostí o vyplnění do 9.7., následně bude materiál předložen na KR dne
19.7.
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Mgr. Zima
- ukončena grantová soutěž „Studenti proti pandemii“ dne 6.6., přišlo 15 žádostí, bude posláno Správní
radě Nadačního fondu UK k posouzení
prorektor Bárta
- výstava Sluneční králové je prodloužena v NM do konce září, příprava prohlídky pro VIP hosty dne 23.6.
prorektor Royt
- připraveno CD Davida Ebena, nákup domluveného počtu kusů jako dárků ve spolupráci s p. kvestorem

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc..

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 14. června 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina
a on-line přes MS TEAMS
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