Zápis z 32. zasedání kolegia rektora dne 14. 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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.

Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí. Doporučuje předložit průběžnou zprávu na jednání
KR v listopadu 2021.

4.

Stav řešení Opatření č. 6 - Podpora a rozvoj doktorského studia na Univerzitě Karlově
(doc. Lopatková)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje pokračovat v uvedených aktivitách.
Materiál bude předložen na RKR dne 21.6.2021.

5.

Stav realizace Platformy doktorského studia
(doc. Lopatková)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. KR podporuje přípravu konceptu „Doctoral Café“.
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6.

Zavedení a definování pozice „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora ukládá fakultám a součástem do nových pracovních smluv výslovně uvést, zda
je zaměstnanec postdoktorandem a zajistit jednoznačné označení postdoktoranda v personálním systému
univerzity podle znění tohoto opatření, které KR doporučuje ihned vydat jako OR.

7.

Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování a k prodloužení financování
od roku 2022
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. Doporučuje předložit na RKR dne 21.6.
a VR UK dne 24.6.2021.

8.

Návrh složení rad vědních oblastí programu Cooperatio
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a tím složení jednotlivých rad
vědních oblastí programu Cooperatio. Doporučuje předložit na RKR dne 21.6. a VR UK dne 24.6.2021.

9.

Vyhodnocení pilotního pořízení nástroje Grammarly pro Univerzitu Karlovu
(ředitelka Římanová)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o pilotním provozu a souhlasí s pokračováním
celouniverzitního předplatného licencí Grammarly na Univerzitě Karlově, za stejných podmínek jako
v roce 2021. Doporučuje předložit na RKR dne 21.6.

10. Zpráva o implementaci platformy pro integrované knihovní služby
(ředitelka Římanová)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o průběhu zavádění platformy pro integrované
celouniverzitní knihovní služby Alma a ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložit materiál na RKR
dne 21. 6. 2021. Akademická obec bude informována dopisem i na webu UK o omezení provozu knihoven
v srpnu 2021.
11. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 – modifikace návrhu
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo modifikaci návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na
UK v roce 2022 a doporučuje předložit na RKR a AS UK.
12. Informace o stavebních akcích navržených k financování v programech reprodukce – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny VVŠ
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o aktuálním stavbu stavebních akcí zařazených
v programovém financování v programech 133D220, 133D210, 133D221, 133D230, 133D241, 133D242
a dalších akcích doposud neevidovaných. Další aktualizaci doporučuje předložit na podzimní jednání KR.
13. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a odložilo jeho projednání na podzim 2021.
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14. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi smluvními stranami BIOCEV
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě BIOCEV mezi
Universitou Karlovou (dále jen UK), Ústavem molekulární genetiky AV ČR (dále jen ÚMG),
Biotechnologickým ústavem AV ČR (dále jen BTÚ), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (dále jen
MBÚ), Fyziologickým ústavem AV ČR (dále jen FGÚ), Ústavem makromolekulární chemie AV ČR (dále
jen ÚMCH) a Ústavem experimentální medicíny AV ČR (dále jen ÚEM). Kolegium rektora doporučuje
záměr předložit k projednání Akademickému senátu UK.
15. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020 a dodatku č. 3, na vyhotovení
projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“,
mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO:
46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla,
zvýšení ceny za provedení díla o 26 839 281,14 Kč bez DPH, a úprava změnových listů a doporučuje
předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího
písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném
znění, k uzavření smlouvy.
16. Prováděcí dokumentace přeměny CUIP na akciovou společnost
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo prováděcí dokumentaci přeměny CUIP na akciovou společnost
a navrhuje ji předložit k projednání na RKR, AS UK a následně na SR UK.

17. Sdělení rektora
-

-

-

info z přijetí běloruské aktivistky S. Tichanovské a setkání s běloruskými studenty dne 7.6., řešena otázka
„statut studenta“, fakulty ve spolupráci s OSZS mohou využít „odlišné podmínky přijímacího řízení“,
info půjde na RKR, zodp. pror. Králíčková
předsednictví Asociace výzkumných univerzit ČR předáno p. rektorem UK panu rektorovi ČVUT prof.
Petráčkovi
KR projednalo Program předávání univerzitních ocenění 23. 6. od 14 hod. ve Velké aule Karolina,
moderuje pror. Škrha
půjde info na fakulty s pravidlem umožňující portrétní focení promujících studentů, zodp. OSZS
vyšlo nové číslo časopisu Forum
příprava Rozpisu termínů KR, RKR, VR UK a AS UK na VII/2021-I/2022, bude rozesláno na fakulty
a odbory RUK po ujasnění konání AS UK
MŠMT vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy
a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA), možnost podávat
nominace, zodp. odbor vědy
avízo předávání profesorských dekretů dne 23.6., MŠMT dalo podmínku vzít jen 1 hosta, jednáme
s MŠMT o změně podmínky, zodp. odbor vědy a organizační
info z úspěšné prezentace UK, FTVS a KaM na akci Run for help dne 12.6.
k založení pobočného spolku ČAUS, zodp. prof. Zahálka, p. kvestor
k účasti na pietních akcích:
• Resslova ulice, uctění památky parašutistů 18.6. od 10,00 zástup za p. rektora pror. Konvalinka
• Ďáblický hřbitov dne 26.6. od 10,00 a Vyšehradský hřbitov, pomník M. Horákové od 16,00 hod.
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zástup za p. rektora pror. Wildová
• Újezd, obětem komunismu dne 27.6. od 10,00 hod. pror. Royt
18. Sdělení členů kolegia
prorektorka Wildová
- info o navýšení počtu letních příměstských kempů se zaměřením pro 1. a 2. stupeň ZŠ, nabídka bude
rozeslána zaměstnancům RUK
- avízo a účast paní prorektorky na TK Pražského inovačního institutu při prezentaci nové hry Charles
Games s.r.o. dne 28.6. v 10,00 hod.
- probíhá hodnocení kvality studijního programu „právo a právní věda“ na PF UK
prorektorka Rovná
- info z jednání s šesti prorektory Aliance 4EU+
- k přípravě rozpočtu MŠMT, důraz na hledání finančních prostředků na vznik nových evropských
univerzitních aliancí
- info z jednání s ředitelem DZS, rovněž řešena tato problematika financování a zapojení dalších univerzit
do nových aliancí
- info z jednání s francouzskou atašé pro vědu dne 14.6., připravuje se opětovné pozvání nobelistů v roce
2022
- paní prorektorka je volitelem za p. rektora Executive boardu CG, má rovněž mandát k odsouhlasení
navýšení členského příspěvku UK v CG
prorektor Škrha
- info z přijetí portugalského velvyslance dne 11.6., v září se plánuje setkání s děkany LF, kde se bude
projednávat zapojení UK do aliance 28 univerzit a dále do aliance M8
prorektor Gerloch
- k délce trvání smlouvy pro hostujícího profesora, v gesci každé fakulty na jak dlouhé období zvolí,
s možností automatického prodloužení
- příprava návrhů na dr.h.c., v jednání 4 ocenění, s plánovaným termínem předání pravděpodobně v říjnu
2021, bude konkretizováno na KR dne 21.6.
prorektor Hála
- smlouvy řešící přístup pozemků přes pozemek parc. č. 56/1 vlastník ČVUT jsou naším PO zpracovány,
čeká se na vyjádření ČVUT
Mgr. Zima
- testování studentů a zaměstnanců bude na Albertově ukončeno k 30.6.2021, mobilní tým vyjede
naposledy dne 28.6., úschova testovacího kontajneru v Lešeticích, aby se případně dal na podzim opět
použít
profesor Volf
- podnět na možné rozdělení odboru vědy RUK, které je řízeno v danou chvíli 4-5 prorektory, a to
v souvislosti se změnou na pozici vedoucí odboru, Závěr: KR ponechá tyto případné kroky ve struktuře
na novém vedení UK, příprava výběrových řízení na pozici vedoucí odboru vědy, ředitel ÚVT v létě
2021, zodp. p. kancléř
prorektor Bárta
- připomínka popravy JUDr. Milady Horákové u busty v Karolinu proběhne dne 25.6. v 9,30 před konáním
Pléna AS UK
- uložit pamětní schránku UK pod nové varhany ve Velké aule dle návrhu prof. Kalfuse, termín v řešení,
schránku vyrobí Správa budov, zodpovídá: |Mgr. Hájek, pror. Bárta, pror. Royt
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MUDr. Fontana
- info o proběhlém jednání pracovní skupiny při MŠMT k EOSC problematice a datovým repozitářům
- volný přístup do platformy Kramérius bude k 30.6. ukončen, info bude sděleno na RKR

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

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 21. června 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina
a on-line přes MS TEAMS
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