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Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 6. prosince 2021  

Přítomni: 

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

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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. 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 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

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

 Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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. MUDr. Monika A r e n b e r g e r o v á, Ph.D.  3. LF 

Doc. MUDr. Jitka K u n c o v á, Ph.D.   LFP 

Doc. RNDr. Vladimír K r y š t o f, Ph.D.   FaF 

Doc. Mgr. Filip Č a p e k, Ph.D.    ETF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Kristýna P i v o v a r č í k o v á, PhD.  LFP 

MUDr. Inka T ř e š k o v á, Ph.D.    LFP 

PharmDr. Andrej K o v á č i k, Ph.D.    FaF 

MUDr. Yvona A n g e r o v á, Ph.D.    FTVS 

 

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

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Mimořádný profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK: 

prof. PaedDr. Radka W i l d o v á, CSc.   PedF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na obsazení pracovního místa 

mimořádného profesora UK. 

 

5. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí. 

 

6. Dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje zaslat k připomínkám 

na fakulty, tak aby finální dokument byl schválen na lednových zasedání RKR a AS UK.  

 

7. Dílčí novela OR č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného 

se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje vydat dílčí novelu Opatření rektora 

č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem 

v souvislosti s pandemií COVID-19 v předloženém znění. 

 

8. Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 2020/2021 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje materiál předložit RKR. 

 

9. Zpráva o činnosti koordinačních rad doktorských studijních programů 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo zprávu na vědomí. 

 

10. Návrh nového opatření rektora – Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh nového opatření - Pravidla pro přidělování startovacích bytů 

na Univerzitě Karlově – a doporučuje jeho předložení sociální komisi Akademického senátu UK 

a k vyjádření AS UK. 

 

11. Jednorázové rozšíření vyplacení příspěvku na přestěhování pro postdoktorandy 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
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12. Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje vydat OR s účinností od 6.12.2021. 

 

13. Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027 

(prorektor Royt) 

 

1. Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o průběhu práce celouniverzitní pracovní skupiny pro výběr 

EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027.  

2. Kolegium rektora doporučuje podání návrhu k dalšímu projednávání celouniverzitního příspěvku na 

nákupy EIZ dle navržené varianty E: tj. ve verzi rozšíření o multioborové EIZ pro vědu, výzkum a výuku 

napříč obory. 

3. Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložit materiál k projednání na Rozšířeném 

kolegiu rektora a na Akademickém senátu Univerzity Karlovy v prosincových termínech zasedání.  

 

14. Vyhlášení mimořádného stavu na UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál. V danou chvíli není důvod vyhlašovat mimořádný stav na UK, 

informativní tabulka bude předložena na RKR. 

 

15. Opatření k ochraně oznamovatelů  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na  vědomí informaci o povinnostech   k ochraně oznamovatelů 

a doporučuje přijmout potřebná opatření k jejich realizaci. Doporučuje předložit na RKR. 

 

16. Katalogy prací a pracovních pozic pro zaměstnance UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR schvaluje Katalogy prací a pracovních pozic pro zaměstnance UK. 

 

17. Úprava možnosti čerpat školkovné a příspěvek na úroky ze sociálního fondu 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Úpravu možnosti čerpat školkovné a příspěvek na úroky ze 

sociálního fondu a doporučuje realizovat navržené změny. Doporučuje předložit na RKR a AS UK, vydat 

nové OR a OQ a upravit přílohu Statutu UK. 

 

18. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ 

(kvestor Horáček) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na 

vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce  a přístavba areálu UK 

Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 

46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla, 

zvýšení ceny za provedení díla o 11 534 884,93 Kč bez DPH, a úprava změnových listů a doporučuje 

předložit jej 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, v platném 

znění, k uzavření smlouvy. 
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19. Pronájem pozemků na Albertově Revmatologickému ústavu 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem jako nájemcem, smlouvu 

o spolupráci, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1416, 1413/1, 1413/2 a 1412, vše k.ú. Nové 

Město, obec Praha o celkové výměře 5 516 m², za nájemné ve výši 26 922,60  Kč bez DPH ročně 

a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 

 

20. Restrukturalizace zápůjčky FHS 

(kvestor Horáček) 

 

Zápis: Kolegium rektora projednalo návrh restrukturalizace zápůjčky FHS s kladným závěrem 

a doporučuje návrh předložit k vyjádření na RKR a Akademickému senátu UK. 

 

21. Žádost o vydání sousoší Elišky Přemyslovny a Karla IV.  

(kvestor Horáček) 

Závěr: Kolegium rektora projednalo žádost o vrácení sousoší Elišky Přemyslovny a Karla IV. umístěného 

na zahrádce kavárny U Rotlevů a doporučuje vrátit jej vlastníku z důvodu uplynutí výpůjční doby. 

 

22. Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2020 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál, na ocenění Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici 

roku 2020 navrhuje tyto publikace:  

• obor lékařsko-farmaceutický - MYSLIVEČEK, Jaromír a RIRJAK, Vladimír Stanislav Juhaňák - 

Fyziologie: repetitorium, Triton 

• obor společenskovědní - FF BERÁNEK, Ondřej, OSTŘANSKÝ, Bronislav, ŤUPEK, Pavel 

(eds.),Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví, FF UK 

• obor přírodovědný a matematicko-fyzikální - NK MOLDAN, Bedřich, Životní prostředí v globální 

perspektivě, Karolinum 
 

23. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity 

Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, kterým se nahrazuje 

OR č. 52/2017 ve znění pozdějších opatření, a doporučuje tento návrh předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy. 

 

 

24. Sdělení rektora 

 

- info ze zasedání Pléna ČKR dne 2.12. v Přerově, usnesení bylo přeposláno členům KR 

- info z dnešního zasedání Krizového štábu, na většině fakult probíhá výuka prezenční formou 

- info o udělení třech cen Česká hlava na UK, příprava děkovných dopisů, zodp. Mgr. Hájek 

- vyšel knižně STATUT UK a další vnitřní předpisy UK 

- dopis z MŠMT s informací o usnesení vlády z 5.11.2021 o možnosti využití tzv. milostivého léta, 

informace bude zaslána studentům, koordinuje UK Point – Centrum Carolina, zodp. studijní odbor 

- chystá se vypsání výzvy MŠMT ve věci rekonstrukcí kolejí v termínu v červen 2022, nutné mít přípravu 

ve fázi podání žádosti o stavební povolení, zodp. p. kvestor 

- k výzvě NPO Transformace VŠ, termín vyhlášení se lehce zpožduje  

- info ze setkání s koordinátory UK Exceles dne 2.12. ,programová výzva komponenta 5.1. NPO 

- k THE Word university rankings 2022, zodp. Dr. Šťastná 

- k výsledkům výzkumu Genespector – český patent 
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- k stížnosti pana Kubarta ve věci kolej Hvězda, byla mu zaslána odpověď 

- poděkování generálního sekretáře ČBK za konání Červené středy dne 24.11., žádost o záštitu na další 

ročník 2022, KR s udělením záštity souhlasí 

- žádost ČKR na nominace řečníka na workshop, který pořádá Německá konference rektorů, Závěr: KR 

nominuje pana kancléře Prášila 

- změna v programové Radě Kampus Hybernská, odvolání P. Holubtze a návrh na nového člena Mgr. A. 

Farkaše, dále rezignuje na členství p. kancléř, návrh na nového člena prof. Zahálka, Závěr: KR vyslovilo 

souhlas s návrhy na nové členy Rady Kampusu Hybernská 

- dokončit jmenování do Rady KaM, zodp. pan rektor 

- avízo jednání Reprezentační komise MŠMT dne 9.12., zástup za p. rektora pan kancléř 

- avízo setkání rektorů Asociace vědeckých univerzit dne 16.12. 

- avízo posunutí termínu pro konání Plesu UK z 14.1. na 9.4.2022 v Paláci Žofín, zodp. Mgr. Helekalová 

- avízo Vánočního koncertu UK ve Velké aule Karolina dne 21.12. od 19,00 hod. 
 

25. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z konference věnované turkologie dne 23.11. 

- info z CEFRES konference dne 25.11. 

- info z jednání na MŠMT s nám. Dolečkem ve věci mezinárodních Alliancí dne 29.11. 

- info ze setkání project managers 4EU+ v Miláně dne 2.-4.12., příprava přihlášky a mission statementu na 

další 10-tileté období, , nutné předložit na březnové zasedání Pléna AS UK, deadline zaslání do EC konec 

března 2022 

- příprava přesného harmonogramu akce „Alumni v Bruselu“ dne 8.12. 

 

prof. Zahálka 

- info o podání nové Žádosti o poskytnutí dotace studentům s mimořádnou sportovní výkonností 2022  

na MŠMT 

 

prof. Volf 

- proběhly schůze oborových rad GAUK, vše běží dle plánu 

 

Mgr. Zima 

- informoval členy KR o možnosti zapsat UK jako veřejně prospěšnou univerzitu mimo USA. Tento krok 

je velmi důležitý pro rozvoj vědeckých styku mezi Kanadou a ČR a také mezi USA a ČR po ověření 

podmínek podobného uznání UK jako veřejně prospěšné univerzity mimo USA. Toto uznání usnadní 

možnost darovat finance ze zahraničí UK i zvýšení počtu kanadských a amerických studentů na UK 

- informoval členy KR, že se přihlásil do výběrového řízení na kancléře UK 

 

prorektorka Králíčková 

- info k nákupu licence Famlab (ScienceSlam) 

- úspěšně končí další zimní běh Juniorské univerzity na UK 

 

MUDr. Fontana 

- k aktuálnímu stavu licencí ZOOM na UK 

 

Mgr. Hájek 

- avízo tradičního předvánočního setkání pana rektora s novináři dne 14.12. v 11,00 hod. 

- avízo natáčení vánoční zdravice dne 13.12. od 16,15 hod., účast pan rektor a prorektoři UK 

- avízo prezentace knihy prof. Kuthana Parléřovský mýtus v lednu 2022 

- info o získání 3. místa na studentském veletrhu Gaudeamus v Brně 
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Dr. Shavit 

- projednání podoby a organizace akcí „Na KarlovkuTour – Ostrava a České Budějovice“ v lednu 2022, 

Závěr: KR souhlasí s on-line podobou těchto akcí. 
  

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 13. prosince 2021 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina  


