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Zápis z 37. zasedání kolegia rektora dne 30. srpna 2021 konaného hybridně 

 

 

Přítomni: 

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

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – 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 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

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

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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. Návrh nového OR - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském 

studijním programu 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh a doporučuje vydat jako OR s účinností od 1.10.2021. 

 

4. Stanoviska fakult k problematice financování doktorského stipendia 

 (doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a schválilo další postup. Materiál bude předložen na 

RKR dne 29.9.2021. 

 

5. Nominace na členky/členy Odborných panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a vzalo jej na vědomí. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Členství UK v mezinárodním neziskovém sdružení EU-SAGE 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo informaci o založení mezinárodního neziskového sdružení EU-

SAGE a schvaluje vstup UK do této neziskové organizace. Kolegium pověřuje prof. RNDr. Jana 

Konvalinku, CSc. učinit potřebné kroky pro vstup UK do EU-SAGE. KR jmenuje zástupcem UK 

v orgánech EU-SAGE prof. RNDr. Jana Konvalinku, CSc., náhradníkem jmenuje RNDr. Lukáše 

Fischera, PhD. 

 

7. Hodnocení vědy na UK – zpětná vazba hodnotitelů, fakult, realizačního týmu 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a stanovilo kroky, které se mají podniknout 

směrem k zahájení druhého kola hodnocení vědy na UK, s přihlédnutím k eliminaci problematických 

aspektů. Informace bude předložena členů RKR dne 29.9.2021. 

 

8. Záměr účasti Univerzity Karlovy (prostřednictví CUIP s.r.o.) na i&i Biotech Fund 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr účasti Univerzity Karlovy (prostřednictví CUIP s.r.o.) na i&i 

Biotech Fund a vyjadřuje podporu. 

 

9. Metodický pokyn pro zpracování biometrických údajů na UK s důrazem na vzdělávací činnost 

(MUDr. Fontana, Mgr. Jindra) 

 
Závěr: Kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí.  

Kolegium rektora UK doporučuje seznámit se zněním materiálu členy RKR dne 29.9.2021 a vydat 

materiál jako Pokyn pověřence pro ochranu osobních údajů dostupného na webu UK. 

 

10. Strategické záměry fakult pro období 2021–2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje vytvořit SharePoint pro 

strategické dokumenty fakult i univerzity; a dále vyzvat fakulty k překladu jejich strategických záměrů 

do anglického jazyka s možností úhrady z prostředků OAS. Materiál doporučuje předložit na RKR dne 

29.9.2021. 

 

11. Návrh vypořádání připomínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Strategickému 

záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá členům KR, aby materiál zkontrolovali 

za své oblasti z hlediska reálnosti a realizovatelnosti a připomínky zaslali panu kancléři do čtvrtka 2.9., 

tak, aby byl materiál předložen na KR dne 8.9.2021. 

 

12. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci 

hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021. Doporučuje materiál předložit na RKR dne 29.9.2021. 
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13. Souhrnná zpráva o stavu kolejí UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu kolejí UK a doporučuje projednání 

nabídky odkoupení spoluvlastnického podílu koleje Vltava od VŠE, ukládá podat aktualizovanou zprávu 

do poloviny října na KR, tak, aby se materiál s investičními a rekonstrukčními akcemi mohl předložit na 

listopadové zasedání AS UK. 

 

14. Souhrnná zpráva o stavu BOZP a PO na KaM 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí souhrnnou zprávu o stavu BOZP, PO, KŘ a OO na KaM a ukládá 

řediteli Kolejí a menz UK, aby zajistil důslednou nápravu všech zjištěných nedostatků. 

 

15. Nabídka odkoupení restaurace U Supa 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předložením záměru odkoupení provozu restaurace a pivovaru U Supa 

a doporučuje předložit na RKR, AS UK a SR UK.  

 

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „ Dobudování výukových prostor areálu 

teoretických ústavů 2. LF UK“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 na 

zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi 

Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 

765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce 

spočívající v likvidaci kontaminovaných konstrukcí a navýšení ceny za provedení díla ve výši 

1 042 662,12 Kč bez DPH, a doporučuje předložit ji 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, ve znění pozdějších předpisů k uzavření smlouvy. 

 

17. Informace k záměru opravy domu zahradníka a oranžerie v rámci areálu Zahrádky 

(kvestor Horáček) 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem na zahájení projektové přípravy rekonstrukce domu 

zahradníka a objektu oranžerie v areálu zámku Zahrádky dle zpracované studie a se zahájením 

rekonstrukce domu zahradníka po získání stavebního povolení. Kolegium rektora zdůrazňuje potřebu 

využití možných dotačních programů (Norské fondy) a další finanční pomoci. Kolegium rektora souhlasí 

s přípravou kroků ke komerčnímu využití zámeckého parku a rekonstruovaných objektů. 

 

18. Informace o nemovitostech v Santiago de Compostela 

(kvestor Horáček) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo informaci o nemovitostech v Santiagu de Compostela a doporučuje 

podat zprávu o využití objektů na KR v říjnu 2021. 

 

19. Ples UK 

(rektor Zima) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál, aktualizace programu plesu bude předložena na KR dne 20.9., 

dále ukládá Mgr. Zimovi zaktivovat plesový výbor v souvislosti s organizací plesu UK dne 14.1.2022. 
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20. Sdělení rektora 

 

- info z jednání ČKR s MF nad rozpočtem pro VŠ, navýšení o 1mld. pro rok 2022 

- jsou zavedena opatření MZ týkající se ubytování na KaM 

- složení členů Reprezentační komise pro rozpis rozpočtu VVŠ při MŠMT, v komisi je pan rektor Zima 

- ČKR vyzvala studenty, aby se nechali naočkovat proti covid-19 

- ČKR zjišťuje možnosti pomoci afgánským studentům 

- výzva k nominaci kandidátů k doplnění předsednictví GA ČR, Závěr: UK navrhuje pana prof. MUDr. 

Mgr. Milana Jirsu, CSc., zodp. pror. Konvalinka 

- návrhy na člena do Rady pro velké infrastruktury do 6.9. na ČKR, zodp. pror. Konvalinka 

- výzva k podání projektů – plány genderové rovnosti Horizont Evropa, zodp. A. Jiroudková 

- návrhy na udělení Ceny Jana Opletala zasílat do 15.10. ČKR, UK nominuje tým mediků podílejících se 

na  boji s pandemií, zodp. Mgr. Zima 

- avízo zahájení Českých akademických her v Olomouci 2.9.2021 – za UK se účastní 153 studentů 

a 7 trenérů  

- dopis z Indické ambasády týkající se víz pro zahraniční studenty, odpověď byla odeslána 

- info s přehledem o počtu odvolání po fakultách a počtech zapsaných studentů do 1. ročníků, čísla ještě 

nejsou kompletní v závislosti, jak fakulty uploadují do systému STUDENT, zodp. pror. Králíčková 

- příprava odpovědi NAÚ týkající se přijímacího řízení na FTVS, zodp. pror. Králíčková 

- vyvolat systémové jednání týkající se akademických pracovišť v rámci FN Bulovka, příprava dopisu 

ministru zdravotnictví, zodp. pror. Škrha  

- byla navázána spolupráce s MAFROU 

- příprava oslav na Albertově dne 17.11.2021, letos se slaví  80. výročí Mezinárodního dne studentstva, 

info na KR dne 29.9., kontaktní osoby: Mgr. Ďurčanský, PhDr. Pousta, zodp. Mgr. Zima 

- příprava vyhlášení výběrových řízení na obsazení pozic vedoucí odboru vědy RUK a ředitele ÚVT, zodp. 

p. kvestor 

- info k organizaci týmů ledního hokeje na UK, Závěr: KR schvaluje podání přihlášky do Univerzitní ligy 

ledního hokeje, kde pro sezónu 2021/22 bude reprezentovat studentský spolek UK Hockey Prague. Pro 

další období Univerzitní ligy ledního hokeje po dohodě s ČAUS předpokládá UK účast dvou týmů UK, 

kdy se nebude jednat o studentské spolky, ale o výběry studentů. Evropskou univerzitní ligu bude 

v sezoně 2021/22 reprezentovat tým UK PRAHA. 

- avízo vernisáže “Boj s pandemií" s oceněním vybraných prací dětí a studentů dne 8.9. od 9,00 zahájení 

konference a 13,00 hod. zahájení výstavy, účast p. rektor, pror. Wildová 

- avízo udělení dr.h.c. prof. Thomasu Hylland Eriksenovi a prof. Dr. phil. PhDr. Marku Nekulovi dne 22.9. 

v 14,30 ve Velké aule Karolina 

- avízo udělení dr.h.c. prof. Thomasu F. Baborovi a prof. Dr. med. Hans-Göergu Krausslichovi dne 6.10. 

v 14,00 ve Velké aule Karolina 

- avízo slavnostního koncertu u příležitosti instalace nových varhan ve Velké aule Karolina se uskuteční 

dne 5.10., čas bude upřesněn, zodp. pror. Royt 

- pozvání na udělení dr.h.c. prof. Robertu S. Kaplanovi dne 23.9. v 16,00 na VŠE, zástup za p. rektora pror. 

Konvalinka 

- pozvání na inauguraci rektora UP v Olomouci prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D. a děkana Fakulty 

zdravotnických věd UP Mgr. Jiřího Vévody, Ph.D. dne 6. 10. 2021 v 11,00 hodin., zástup za p. rektora 

pror. Wildová 

- avízo otevření Kampusu Hybernská za účasti paní eurokomisařky V. Jourové dne 7.10., zodp. CPPT, p. 

kancléř 

- avízo přijetí rektora Semmelweis University dne 24.9. v 9,00, účast p. rektor, pror. Konvalinka, zodp. 

pror. Škrha a zahr. odbor 

- avízo kulatého stolu týkající se OP VVV dne 21.9. od 15,00 hod., zodp. pror. Hála a pror. Konvalinka 

- pozvání na otevření nového sídla Tanečního centra Praha – konzervatoře dne 1.9. v 15,00 v Domě 

tanečního umění v bývalém areálu Branického pivovaru, zástup za p. rektora prof. Zahálka  

- pozvání na 108. UNIQA Primátorky a Univerzitní osmy 17.-19.9., zástup za p. rektora pror. Wildová, 

prof. Zahálka 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1419982233821978/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1419982233821978/?lang=cs
https://semmelweis.hu/english/


 5 

- pozvání na pietní akt u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka dne 13.9. ve 14 hod. v Kolíně 

a v 16,00 hod. u pomníku podplukovníka Josefa Mašína v Lošanech, zástup za p. rektora pan kancléř 

 

21. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- tradiční setkání vedení univerzity se zaměstnanci RUK na zač. ak. roku se uskuteční dne 6.10. v 10,00 

hod. v Modré posluchárně 

- dotaz na další organizaci KR a RKR, v měsíci září ještě budou ponechány hybridní varianty s tím, že se 

preferuje prezenční účast členů KR a RKR na zasedáních 

 

prorektorka Wildová 

- info o proběhlých letních doučovacích kempech, které splnily edukační i socializační roli, kterých se 

zúčastnilo celkem 361 dětí včetně těch z pěstounských rodin. Zorganizovalo se 20 kempů na PedF UK 

a 2 kempy na FTVS, dále se zapojila ještě FF UK a PřF UK. Těmto 4 fakultám a týmu paní Mgr. Noskové 

a Mgr. Součková z UK Pointu, dále p. Jindrovi z KaM a p. Bradáčovi z kavárny u Rotleva patří velké 

poděkování za perfektní organizaci celé akce. Příprava jednání s MŠMT nad organizací kempů v příštím 

létě a možností pořádat v podobném duchu i celoroční akce pro děti, které potřebují pomoci. 

- avízo akce ve spolupráci s Židovskou obcí dne 27.9. od 18,00 hod. v Karolinu, účast p. rektor, pror. Royt, 

pror. Wildová 

 

prorektorka Rovná 

- avízo setkání prezidenta EUA Michaelem Murphy s rektory VŠ a členy ČKR dne 24.9. v Karolinu, dále 

zasedání LERU&LERU CE7 dne 24.-25.9. v Karolinu s přednáškou nám. Dolečka k předsednictví ČR 

v EU, přesný harmonogram pro tyto mezinárodní akce a návrh Prague Declaration 2021 bude předložen 

na KR dne 8.9. 

- info k zapojení našich fakult a univerzit 4EU+ v rámci Eastern Partnership, avízo jednání 

s vícekancléřkou univerzity v Göteborgu 

- k přípravě Stategického plánu 4EU+, připomínky z fakult zapracovány, zítra bude náš návrh odeslán do 

Heidelbergu, avízo zasedání Management committee 4EU+ dne 15.9. nad jednotným SP 4EU+ 

- avízo on-line setkání Alumni reunion dne 20.11., hlavní vystoupení přednese pror. Bárta 

 

prorektor Škrha 

- avízo před prezentací CENTRALU v Karolinu dne 4.10. od 9,30 hod. a vernisáže výstavy v 16,00 hod. 

 

doc. Lopatková 

- k návrhu na zástupce UK do předsednictva koordinační rady DSPB, Závěr: KR navrhuje pana prorektora 

prof. Konvalinku 

 

prorektorka Králíčková 

- zasedání komise pro udělení Ceny Arnošta z Pardubic se uskuteční v příštím týdnu 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo zasedání Rady vlády dne 3.9., bude řešena nominace kandidátů na Českou hlavu 

- k rekonstrukci objektu ve spoluvlastnictví UK v rámci Biocevu z NPO 

 

prorektor Hála 

- žádost z MŠMT z oddělení reprodukce majetku veřejných VŠ, požadovaný seznam připravuje odbor 

výstavby 

 

Mgr. Hájek 

- UK má 5 nominací v rámci soutěže Zlatý středník 
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prorektor Royt 

- pozvání na venkovní panelovou výstavu k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily na nám. Míru a avízo výstavy 

v Pálffyho paláci 15.10. rovněž ke sv. Ludmile, obě výstavy byly realizovány ve spolupráci s UK 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

  

 Příští kolegium rektora se koná ve středu 8. září 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


