
 1 

 

Zápis z 3. zasedání kolegia rektora dne 1. listopadu 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 

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 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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. Prezentace studijní nabídky UK zaměřená na ČR v akademickém roce 2021/2022 v reakci na 

zpřísňující se protiepidemická opatření 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh prezentace studijní nabídky pro uchazeče o studium v rámci ČR 

v podobě: Akce Na Karlovku 13. 11. 2021 doporučuje uskutečnit v hybridní variantě, dále doporučuje 

účastnit se veletrhu Gaudeamus Brno 23. – 26. 11. 2021.  

Rozhodnutí o podobě a organizaci akcí „Na Karlovku Tour – Ostrava a České Budějovice“ v lednu 2022 

se bude odvíjet dle aktuální epidemiologické situace. 

 

4. Opatření rektora Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě 

Karlově 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schvaluje vydání Opatření rektora s účinností 

od 15.11.2021 a ukládá ho předložit na RKR. 

 

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

záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 

 (kancléř Prášil) 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: KR schvaluje předložený materiál a doporučuje postoupit k projednání Akademickému senátu UK 

a poté poskytnout MŠMT jako doplnění k již projednaným strategickým dokumentům. Ukládá do konce 

roku 2021 připravit a předložit rozpracovaný soubor všech ukazatelů Strategického záměru Univerzity 

Karlovy 2021-2025. 

 

6. Institucionální odolnost na Univerzitě Karlově 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje po zapracování úprav opatření rektora a doporučuje předložit finální 

znění na RKR a následně vydat jako OR s účinností od 15.11.2021. Ukládá panu kancléři připravit 

požadavky na vypsání výběrového řízení na pozici bezpečnostního manažera a rovněž tak připravit dopis 

děkanům fakult v souladu s OR s žádostí o určení pověřenců. Dále začít chystat školení pro zaměstnance 

UK. 

 

7. Strategie IT, aktualizace 10/2021  

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK materiál projednalo a bere ho na vědomí. Žádá o řešení problematiky 

ochrany duševního vlastnictví univerzity u informačního systému IS věda. 

 

8. Návrh předjednaného navýšení základního kapitálu CUIP 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navýšením základního kapitálu CUIP o 14 mil Kč a doporučuje 

materiál k projednání RKR UK. 

 

9. Záměr založení Institutu soutěžního práva, z.ú. 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, doporučuje založení pod názvem „Centrum 

soutěžního práva, z.ú.“, a dále doporučuje předložit materiál k projednání RKR, AS UK a SR UK. 

 

10. SMLOUVA O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE (č.j. 

UKRUK/438142/2021, ev. č. VB/S24/2152399) mezi UK a PREdistribuce, a.s., v rámci výstavby 

„Budovy Ústavu dějin a archivu UK“ 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků, nemovitostí) a PREdistribuce, a.s. (jako 

provozovatelem distribuční soustavy) v rámci výstavby „Budovy Ústavu dějin a archivu UK“. 

Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně 

ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 

 

11. Dodatek č. 2 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. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve 

znění dodatku č. 1 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 opravě areálového vodovodu, hydrantového vodovodu a oplocení 

a celkového navýšení ceny za provedení díla ve výši 2 737 283,83 Kč bez DPH, a doporučuje předložit 
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ho 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. 

 

12. Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – služebnost inženýrské sítě 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající 

v umístění sítí technické infrastruktury k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, 

a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby 

stavby ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 

300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu 

UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.  
 

13. Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – služebnost stezky a cesty 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno pozemkové služebnosti spočívající 

v právu cesty a stezky k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 

10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 

radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.  

 

14. SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY O ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍ 

INFRASTRUKTURY č. sml. UKRUK/ 101768/ 2021 (č. 339785/ KABEL 2/ FTTS-000/ 2021) mezi 

UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu 

Biocentra  

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě -

překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované 

výstavby Kampusu Albertov - objektu Biocentra. Kolegium rektora doporučuje tuto smlouvu předložit 

k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), 

odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 

 

15. Zpráva o stavu přípravy na naplnění povinností vyplývajících ze Zákona o kybernetické 

bezpečnosti 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, doporučuje po zapracování úprav vydat 

OR s účinností od 15.11.2021 a materiál předložit na RKR. Ukládá panu kancléři připravit a vyhlásit 

výběrové řízení na pozici manažer kybernetické bezpečnosti. 

 

16. Sdělení rektora 

 

- info z pracovní cesty v Egyptě v minulém týdnu, pan rektor jednal s ministrem pro památky a turistiku 

a dále s ministrem pro vysoké školství a vědu, otevření bohemistiky v Hurgadě, zaslat link s nabídkou 

studijních oblastí panu velvyslanci, zodp. Mgr. Kozák 

- info z dnešního zasedání Krizového štábu, proočkovanost ubytovaných studentů na kolejích je vysoká 

(79%), studenti k situaci přistoupili zodpovědně 

- podnět ze Studentské komory AS UK k epidemické situaci, důraz na zachování prezenční výuky, avízo 

schůzky s vedením UK dne 8.11.2021 
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- přišla odpověď od ministra zdravotnictví ve věci FNB 

- info o aktuálních počtech studentů přihlášených a zapsaných v tomto ak. roce 2021/2022, zodp. pror. 

Králíčková 

- nabídla ke spolupráci v rámci grantové žádost ÉTA – Gender a medicína, Závěr: KR se zapojením UK 

souhlasí, zodp. p. kancléř (Mgr. Smužová), pror. Králíčková 

- návrh PřF UK na udělení medaile RNDr. PhDr. Zdeňku Hostomskému, Závěr: KR rozhodlo o udělení 

zlaté pamětní medaile UK, předání na prosincové VR UK 

- žádost o zápůjčku dokumentů k historii UK pro výstavu k dějinám německy mluvícího obyvatelstva 

českých zemí, připravuje Collegium bohemicum v Ústí n/Labem, Závěr: KR se zápůjčkou souhlasí, 

odešel dopis, čekáme na odpověď, zodp. pror. Royt 

- KR doporučuje stát se členem Svazu průmyslu a obchodu, zodp. p. kvestor 

- info z jednání M8+ Coimbra v Berlíně, plánuje se setkání v roce 2022, zodp. pror. Škrha 

- proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucího OVaV 

- výběrové řízení na ředitele ÚVT proběhne dne 9.11., zodp. p. kvestor 

- výběrová komise na ředitele KaM bude složena z 9 osob (5 zástupců nominuje p. rektor za UK, 3 zástupci 

z AS UK, 1 osoba z Rady KaM), možnost podání nabídek je do 20.11.2021 

- podnět z AS FF UK k rekonstrukci v Celetné 20, proběhlo jednání s vedením FF UK, příprava odpovědi, 

zodp. p. kvestor 

- avízo zasedání Dozorčí rady Czech-BioImaging dne 16. 11. 2021 od 13,00 hod. v budově ÚMG, zástup 

za p. rektora pror. Konvalinka 

- vydána aktualizovaná brožura „Seznam zaměstnanců RUK“, distribuci na odbory zajišťuje 

Nakladatelství Karolinum 

- avízo Governing Board annual 4EU+konference 4.11. v Heidelbergu 

- avízo setkání k evaluaci v rámci 4EU+ site visits, zajišťuje DZS dne 16.11. od 9,00 v pracovně pana 

rektora 

- avízo konání docentských promocí dne 18.1. v 10,00 a 12,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- avízo udělení dr.h.c. prof. Weinstubovi tentýž den 18.1. od 14,00 hod. ve Velké aule Karolina  

- pozvání na oslavy “Dies Academicus” na Leipzig University dne 2.11. od 16,00 hod., zástup za p. rektora 

bude stanoven na KR dne 8.11. 
 

 

17. Sdělení členů kolegia 
 

kancléř Prášil 

- přehled materiálů na RKR dne 8.11. konaného v Kampusu Hybernská 

- během dovolené pana kancléře v měsíci listopadu je pověřena zastupováním paní Mgr. T. Smužová 

 

prorektorka Rovná 

- info týkající se ředitele Europaeum 

- návrh prezentace 4EU+ 

- info z účasti na High Level semináři Coimbra Group v Ženevě 

- info z přijetí taiwanského ministra dne 25.10.  

- jednání s Ing. Petrem Kaiserem z MZV ve věci přípravy návštěvy izraelského ministra pro vědu na UK 

a konání přednášky zde ve dnech 15.-16.12. 

- k Arteficial centrum AI v Evropě, partnerství s UK 

 

prorektor Škrha 

- info z konference Lidské zdroje ve zdravotnictví za účasti zástupců MZ  

- podpis MoU s Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf v prosinci 2021 či lednu 2022, stanovení 

přesného termínu cesty do Drážďan na KR dne 15.11. 

 

prorektor Hála 

- došlo k přepsání „Konírny“ v Katastru nemovitostí na UK  
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Mgr. Hájek 

- avízo rozsvícení Karolina dne 17.11. v 17,11 hod. do barev trikolory v rámci DMS 

- avízo slavnostního předávání Ceny Arnošta z Pardubic a koncertu ve Velké aule Karolina dne 17.11.2021 

od 19,00 hod., bude pořízen audiovideo záznam 

- příprava tradičního předvánočního setkání vedení UK s novináři – termín bude stanoven na KR dne 8.11. 

 

prorektorka Králíčková 

- žádost studenta MFF o poskytnutí podpory v akutní sociální tíži, Závěr: KR souhlasí s poskytnutím 

podpory 

- iniciativa 11+1 běloruským studentům, zajišťuje Mgr. Kandakov ze zahr. odboru, nutná PR propagace 

 

prorektor Royt 

- info z vedení Zlatých promocí v sobotu 31.10. na UK 

 

kvestor Horáček 

- avízo ocenění za přínos k rozvoji sociálně odpovědného zadávání na UK od MPSV dne 4.11., převezme 

za UK pan kvestor 

- avízo akce „Den na vozíku“ dne 11.11. proběhne na fakultě PF UK a FHS, poklepání základního kamene 

stavby nájezdové plošiny pro vozíčkáře v 9,00 na PF, účast p.kvestor a setkání týkající se studentů se 

speciálními potřebami od 17,00 hod. na FHS UK, účast pror. Králíčková 

- info k účinnosti mzdového předpisu 

 
 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 8. listopadu 2021 ve 13,00 hod. v Kampusu Hybernská  


