Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 11. října 2021
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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. JUDr. Petr B ě l o v s k ý, Dr.
Doc. JUDr. Helena H o f m a n n o v á, Ph.D.

PF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
Valerie O´ L e a r y, PhD.
Ing. Lucie A u g u s t o v i č o v á, Ph.D.
RNDr. Vojtěch C h l a n, Ph.D.
PhDr. RNDr. Josef S t r á s k ý, Ph.D.
Mgr. Kamil Č i n á t l, Ph.D.
PhDr. Bronislav O s t ř a n s k ý, Ph.D.
Nikolas M i t t á g, PhD.

2. LF
MFF
MFF
MFF
FF
FF
FSV

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
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4.

Výběr mladých juniorních akademických pracovníků a přiznání příspěvků z Fondu Junior - XIV.
výzva 2021
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo na vědomí předloženou informaci o výběru mladých juniorních akademických
pracovníků na UK v rámci XIV. výzvy Fondu Junior 2021 (s nástupem od 1. 1. 2022).

5.

Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s pořádáním Kulatého stolu Koncepce EIZ na Univerzitě Karlově II za
účasti Pracovní skupiny pro výběr EIZ na období 2023+.
Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny dále projednat v rámci Kulatého stolu EIZ a dále
Rozšířeného kolegia rektora návrh celouniverzitního příspěvku na nákupy EIZ. Oborové EIZ řešit nadále
formou sdíleného financování fakultami.
Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložení průběžné zprávy o plnění v prosinci
2021 a to ve formě zprávy pro KR, a následně RKR a AS UK.

6.

Novela Řádu výběrového řízení Univerzity Karlova
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá jej rozeslat na fakulty k neformálním
připomínkám. Materiál doporučuje následně předložit na RKR a AS UK.

7.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
a povinnostech organizace z obsahu zákona vyplývajících.

8.

Informace o dostavbě menzy a děkanátu Lékařské fakulty v Plzni a UniMeC 2. etapy
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ a na uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“.

9.

Kupní smlouva o převodu pozemku pod kolejí v ul. Heyrovského, Plzeň
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako
kupujícím a FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jejímž předmětem
je převod pozemku parc. č. 8135/13 k. ú. Plzeň, do vlastnictví univerzity za kupní cenu ve výši 1 920
000,- Kč, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK
k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

10. Projekt – V jaké Evropě bych chtěl žít, Evropa v roce 2050
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR vzala materiál na vědomí a doporučuje realizaci této aktivity. Souhlasí bezplatně poskytnout
výstavní prostory pro výtvarnou přehlídku, Vlastenecký sál a recepční prostory na závěrečnou konferenci
projektu a zajistit její hybridní přenos a moderování (22. 11. 2022).
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11. Sdělení rektora
-

-

info ze 162. zasedání Pléna ČKR dne 8.10. v Mladé Boleslavi
info z dnešního zasedání krizového štábu, bude natočeno audiovideo s poděkováním pana rektora
studentům ohledně jejich vysoké proočkovanosti okolo 70%, zodp. Mgr. Hájek
UK obdržela pamětní medaili u příležitosti 20. výročí založení Katolické univerzity v Ružomberku
vyhlášena Cena Wernera von Siemense 2021, lze zasílat kandidáty do kategorií Nejlepší pedagogický
pracovník a Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu (pro handicapované a znevýhodněné
studenty), budou osloveny fakulty, zodp. odbor vědy, avízo TK k výsledkům Ceny W. von Siemense
proběhne dne 3.3. od 14,00 ve Vlasteneckém sále Karolinu, zodp. Mgr. Hájek
info o vyjádření žalovaného ve věci žaloby proti prezidentovi, zodp. pror. Gerloch
připravit materiál týkající se financování Mephared II. na KR 18.10., zodp. p. kvestor
připravit materiál k Nadačnímu fondu na KR dne 18.10., zodp. Mgr. Zima
připravit materiál Strategie IT a návrh na jmenování výboru pro kyberbezpečnost na KR 1.11.2021, zodp.
Mgr. Maňásek, p. kancléř
podat info k výběrovým řízením na UK, dvě skončila dne 10.10., dvě budou vypsána, zodp. p. kvestor
avízo pořádání Kulatého stolu k programu Cooperatio dne 25.10. od 16,00 hod., zodp. pror. Konvalinka,
odbor vědy
avízo online schůzky 4EU+ s I. Kratz dne 20.10. v 15,00 hod., účast p. rektor, pror. Rovná
avízo návštěvy papežského nuncia Mons. Charlese Daniela Balvo dne 18.10. v 10,30 hod. v Karolinu,
účast p. rektor, pror. Royt
avízo předání pamětní medaile prof. Květinovi proběhne na VR dne 21.10. v Modré posluchárně
avízo poklepání Základního kamene na Albertově dne 18.10. v 16,00 hod.
avízo konání RKR a KR dne 8.11. v Kampusu Hybernská
avízo výjezdní zasedání RKR a KR dne 17.1.2022 na Zámku Kuks
Kolegium rektora se ruší dne 25.10. 2021

12. Sdělení členů kolegia
prorektorka Wildová
- avízo jednání s náměstkem MŠMT týkající se TT V21 změny v maturitních zkouškách dne 18.10. v 16,00
hod.
prorektorka Rovná
- info ze zasedání management committee 4EU+ dne 30.9. - 2.10. ve Varšavě, řešena otázka na rozšíření
Alliance
- info z účasti na Welcome Day v Kampusu Hybernská
- avízo VIP Alumni Brusel dne 8.12., účast p. rektor, pror. Králíčková, pror. Rovná
- k návrhu na zařazení „současné“ sponse při organizaci Zlatých promocí, jež pořádají fakulty
MUDr. Fontana
- vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se správy vědeckých dat bude předloženo na KR dne 18.10.
prorektor Royt
- avízo dnešního zahájení festivalu Mene Tekel v 19,00 hod.
- avízo dnešního zahájení Juniorské univerzity na UK
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 18. října 2021 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina
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