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Zápis z 36. zasedání kolegia rektora dne 2. srpna 2021 konaného hybridně 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor 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 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora 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 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – 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. Zpráva o užívání celouniverzitních licencí ZOOM na Univerzitě Karlově v době mimořádných 

opatření a výhled do nadcházejícího období 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o užívání nástroje ZOOM v období od 03/2020 do 

06/2021 a souhlasí s pořízením licencí pro tento nástroj na akademický rok 2021/2022 maximálně 

v objemu shodném s akademickým rokem 2020/2021. Kolegium rektora pověřuje ředitelku Ústřední 

knihovny zpracováním zprávy pro fakulty Univerzity Karlovy. Kolegium rektora ukládá ředitelce 

Ústřední knihovny připravit návrh nastavení pravidel distribuce licencí od dalšího akademického roku 

2022/2023 (tj. října 2022) a tento návrh předložit KR. 

 

4. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a s dějinami České republiky 

a očekávané události na ROK 2022 

(Mgr. Hájek) 

 

Závěr: KR doporučuje realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2022 dle předloženého návrhu.   

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Stanovisko k připomínkám odborových organizací k návrhu VMP 

(kvestor Horáček) 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Stanovisko k připomínkám odborových   organizací 

k návrhu  Vnitřního mzdového předpisu a doporučuje se stanoviskem seznámit odborové organizace, 

které připomínky  uplatnily. 
 

 

6. Návrh přihlášky do mezinárodního networku SDSN (Sustainable Development Solutions Network) 

- UK a Akademie věd ČR: Česká národní síť  

 (členka KR Shavit) 

 

Závěr: Kolegium rektora vítá, že UK iniciovala vytvoření české národní pobočky Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN) a schvaluje přihlášku a zapojení UK ve spolupráci s AV ČR. 

 

 

7. Sdělení rektora 

 

- jednání ve věci univerzitní ligy ledního hokeje  

- v Kladsku byl renovován náhrobek prvního kancléře UK Arnošta z Pardubic, zodp.: prof. Royt 

- poklepání základního kamene Kampus Albertov, pozván premiér Babiš na termín 4.10. odpoledne, 

přesný čas a program bude upřesněn 

- návrh na setkání LERU&LERU CE7 dne 25.9., pozvání MEP dne 24.9. 

- Meeting of the European University associations - setkání prezidenta EUA a zástupců ČKR dne 

24.9.2021 v Karolinu, příprava prezentace p. rektora v AJ na téma: „Vysoké školy v ČR“ s využitím 

údajů od ČKR 

- info o postupu týkající se bezúplatného převodu mezi RÚ a UK - „Konírna“  

- odešel dopis na MZV týkající se studentů přípravných programů. udělení víz, zodp. ÚJOP 

- Charles University Alumni Reunion, návrhy termínů pro Brusel: 7-9/12 nebo 14-15/12 

- AVU ČR: návrhy témat pro činnost pracovních skupin 

- návštěva UK na Expo (31.12. či 21.3.), zodp: pror. Wildová 

- avízo pozvání na mši v rámci Národní Svatoludmilské pouti dne 18.9. od 11,00 hod. na Tetíně, pana 

rektora zastoupí pror. Royt 

- avízo pozvání na Univerzitní osmy – mezinárodní univerzitní souboj na Vltavě dne 17.9., pana rektora 

zastoupí pror. Wildová a prof. Zahálka 

- pozvání u příležitosti 100. výročí založení Československé obce legionářské dne 3.9. od 18,00 hod. 

v Pantheonu NM, p. Rektora zastoupí prof. Royt, při této příležitosti bude budova Karolina nasvícena do 

barev trikolóry 

- vyšla VZČ UK za rok 2020 v anglické verzi 

- byla předána zlatá pamětní medaile UK končícímu izraelskému velvyslanci Danielu Meronovi 

 

 

8. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- zahájen provoz letních doučovacích kempů  

- info ke konferenci 8.9.2021 – téma: příprava učitelů a boj s pandemií ve spolupráci s Českými centry 

a ČT24, probíhají přípravy 

- dne 27.9. od 18 h se bude konat  v Karolinu akce ve spolupráci s Židovskou obcí, probíhají přípravy 

a jednání 

 

prorektorka Rovná 

- info k projektům CELSA, žádost o návrhy odešla na fakulty, termín do 5.11. 

-  
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 prof. Zahálka 

- info k proběhlému setkání předsedů Akademických senátů, jednání s RVŠ, řešena mj. otázka financování 

vysokých škol a jejich podfinancování 

- UK se zapojí do akce DEN SPORTU dne 17.9., UK bude mít svůj stánek (3 x 3 m rozměry) 

 

doc. Lopatková 

-  otázka doktorského stipendia za dobu narušeného studia, bude předložen materiál v této věci na další 

jednání KR 

-  informace o dopisu MŠMT týkajícím se zahájení šetření studentů doktorských studijních programů, jako 

zástupci UK budou navrženi: Mgr. Filip Machart, oddělení analýz a strategií a Mgr. Lukáš Nachtigal, 

oddělení doktorského studia 

 

kvestor Horáček 

- dne 3.8. bude podepsáno Memorandum o spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 

medializace společná poté s druhou stranou, zodp: Hájek 

- žádost od proděkana Petra Valoucha z MU o zapojení se do dotazníkového šetření, bude prověřeno 

 

kancléř Prášil  

- od 1.8. je pověřen vedením ÚVT UK Mgr. M. Maňásek 

 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Václav Hájek 

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

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 30. srpna 2021 ve 11,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


