Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 18. 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. 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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.

Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka – nominace kandidátů
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje v souladu s Opatřením rektora č. 14/2021 udělení Mimořádného
stipendia Miroslava Vlčka pro rok 2021 zahraničnímu studentovi Entenmann Christian Joachimu, dalším
navrženým studentům bude zaslán děkovný dopis.

4.

Novela opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku
spojeného se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR souhlasí s novelizací opatření rektora.

5.

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 – 2020 za
rok 2020
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s úplným vyhodnocením Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 (IP
UK 2019 – 2020) za rok 2020 a doporučuje jeho předložení k vyjádření Správní radě Univerzity Karlovy.
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6.

Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření
Univerzity Karlovy za rok 2020 dle opatření rektora č. 1/2019
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení
výsledku
hospodaření
Univerzity
Karlovy
za
rok
2020
dle
opatření
rektora
č. 1/2019 se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej k dalšímu projednání v rozšířeném kolegiu
rektora.

7.

Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy, finanční zajištění
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o současném stavu projektu Mephared, doporučuje
materiál dopracovat na základě vzniklé diskuze a předložit navrhovanou smlouvu na AS UK dne
12.11.2021.

8.

Marketingový výzkum UK: Jak vnímají image, práci a komunikaci Univerzity Karlovy klíčové
cílové skupiny
(rektor Zima, společnost Ipsos)
Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál.

9.
-

-

Sdělení rektora
byla jmenována Správní rada UK ministrem MŠMT
info z HRK German Rectors Conference dne 5.10., bylo posláno členům KR
příprava Memoranda o spolupráci s městem Plzní, zodp. p. kvestor, právní odbor
odešel dopis managementu committee 4 EU+ týkající se postoje UK k rozšíření Alliance
vyhlášení THE Ranking by subject 2022 dne 19.10., zodp. Mgr. Hájek
pracovní skupiny pro přípravu projektu Kampusu Albertov předložila materiál Vize budoucího
uspořádání Biocentra a Globcentra, návrh bude projednán na zasedání monitorovacího výboru, zodp.
pror. Konvalinka
materiál Institut soutěžního práva předložit na KR dne 1.11., zodp. p. kvestor
žádost VÚT o zástupce UK do poroty Cena W. von Siemense v kategorii Nejlepší diplomová práce,
Závěr: KR nominuje paní prorektorku Wildovou
bylo vypsáno výběrového řízení na ředitele KaM, KR stanovilo složení výběrové komise
avízo pozvání na dr.h.c. Miroslavu Baldovi a Michaelu Arbibovi v rámci zasedání VR ZČU dne 10.11.
od 11,00 hod., zástup za p. rektora pror. Králíčková
avízo oslavy státního svátku vzniku ČSR položením věnců rektory ČKR u sochy TGM dne 28.10. ve
13,00 hod., zástup za p. rektora, prorektorka Králíčková, prorektor Royt a prorektor Konvalinka
avízo Hokejové bitvy dne 11.11. v Tipsport aréně v Holešovicích
avízo vyhlášení cen 15. ročníku soutěže Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci dne 4.11 v 19,00
hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, zástup za p. rektora pror. Gerloch

10. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- info ke zvážení získat členství ve Svazu průmyslu a obchodu
prorektor Konvalinka
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-

-

info k NPO - Komponenta 5.1. – plánovaný harmonogram: vyhlášením soutěže na konci listopadu 2021,
podání přihlášek do konce ledna 2022, vyhodnocením soutěže ke konci května 2022, tak aby zahájení
mohlo být spuštěno cca od července 2022
k projektům OP JAK vs. NPO

prorektorka Rovná
- info z Rectors advisory boardu Coimbra Group v minulém týdnu
- proběhla jednání s Evropskou komisí týkající se reformy Research assessment – bude vyhlášena během
francouzského předsednictví 4.-.5.2.2022
- proběhlo jednání Fulbright komise týkající se podpory akademiků
- dnes otevření programu join degree Václava Havla
- avízo zítřejšího jednání Coimbra Group se zástupci OSN v Ženevě
- návštěva UK taiwanského ministra dne 25.10.
prorektor Gerloch
- info z předání zlaté medaile Randovou nadací emeritnímu rektorovi prof. Malému
- prosba Arcibiskupství pražského o propůjčení Velké auly Karolina na 9.11.2022 z důvodu konání
mezinárodní konference, KR s pronájmem souhlasí
prorektor Hála
- info z jednání pracovní skupiny Kampus Albertov, byla odeslána „Konírna“ na Katastr
prorektor Royt
- info o ukončení festivalu Mene Tekel
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 1. listopadu 2021 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina
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