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Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 7. ledna 2022  

 

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. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor 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 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
MUDr. Milan Prášil, MBA – emeritní kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – 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. Vědecko-pedagogické tituly - HŘ 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  

MUDr. Petr D u š e k, Ph.D.     1. LF 

MUDr. Filip R o b, Ph.D.     3. LF 

MUDr. Štěpán R u s ň á k, Ph.D.    LF HK 

MUDr. Pavel R y š k a, Ph.D.     LF HK 

MUDr. Lukáš Š k o l o u d í k, Ph.D.    LF HK 

Dipl.-inform. Andreas Emil F e l d m a n n, Dr.sc.  MFF 

JUDr. Bc. Jan B r o d e c, Ph.D.    PF 

JUDr. Vilém K n o l l, Ph.D.     PF 

PhDr. Zbyněk N ě m e c, Ph.D.    PedF 

RNDr. Mgr. Miroslav H o r á k, Ph.D.   FHS 

Mgr. Lenka J a k o u b k o v á   B u d i l o v á, Ph.D.  FHS 

 

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


 2 

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

 

4. Vědecko-pedagogické tituly - Mimořádný profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK: 

prof. PaedDr. Miroslava B a r t o ň o v á, Ph.D.  PedF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK dne 27.1.2022 návrh na obsazení 

pracovního místa mimořádného profesora UK. 

 

5. Vědecko-pedagogické tituly - Emeritní profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. RNDr. Miroslav H u š e k, DrSc.   MFF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem. 

 

6. Vědecko-pedagogické tituly - Hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 

Doc. RNDr. Ján B e d n á r, Ph.D.    1. LF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

7. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 

Filozofická fakulta UK (1x) - Estetika 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK dne 27.1. 2022 návrh žádosti na 

akreditaci oboru habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

8. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile UK: 

prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., FHS, návrh FHS na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., Kampus Hybernská, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile 

UK 

Ing. Cong Tu Phama, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením medaile UK. 

 

9. Návrh na novelizaci opatření rektora č. 23/2021 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a ukládá novelizaci OR 

č. 23/2021 podle znění předloženého návrhu. 
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10. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově ze 

dne 13. 12. 2021 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků. 

 

11. OR: Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+ 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR projednalo a schvaluje navrhovanou verzi OR vydat s účinností od 15.1.2022. 

 

12. Výsledky průzkumu vnitřní komunikace na RUK 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. Bude vypracována krátká souhrnná zpráva 

s grafickou částí pro účely HR award k přeložení do anglického jazyka. 

 

13. Návrh opatření kvestora k rozpočtovému provizoriu 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh k rozpočtovému provizoriu a doporučuje navrhované opatření 

vydat jako OR. 

 

14. Koleje a menzy – investiční akce – doplněný materiál 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o potřebných investičních akcích a doporučuje 

realizovat akce uvedené v tabulce. U akcí, kde není zatím vydáno stavební povolení, ukládá zjistit aktuální 

stav dokumentace, s tím, zda lze do června 2022 stihnout o toto stavební povolení zažádat. 

Doporučuje zjistit, zda neproběhla již nějaká příprava dokumentace u objektu Šafránkova pavilonu v Plzni 

a v takovém případě tento objekt přidat do uvedené tabulky investičních akcí. 

Navrhuje komplexní řešení areálu Hostivař. 

Materiál bude předložen na RKR dne 17.1.2022. 

 

15. Zpráva o stavu projektu „Jednotný ekonomický informační systém UK“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere Zprávu o stavu projektu „Jednotný ekonomický informační systém UK“ na 

vědomí. 

 

16. Zásady provozu a využívání výcvikových středisek spadajících pod Správu budov a zařízení 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Zásad provozu a využívání výcvikových středisek spadajících 

pod Správu budov a zařízení a doporučuje zásady a nový ceník vydat formou opatření kvestora. Materiál 

bude předložen na RKR dne 17.1.2022. 

 

 

17. Sdělení rektora 

 

- info o udělení  Starting Grantu Evropské výzkumné rady (ERC) pro Ondřeje Duška z MFF UK 

- info o jednání Repre komise pro rozpis rozpočtu VVŠ dne 9.12.2021, zodp. p. kancléř 

- byla jmenována nová ředitelka KaM paní Ing. Miluše Valdová od 1.1.2022, manažerem kybernetické 

bezpečnosti se stane Mgr. František Hostek od 1.2. 2022 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2021_stg_results_all_domains.pdf
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- na návrh AS UK byli jmenování panem rektorem tři zástupci do Rady KaM (ThDr.  Pavel Helan, Th.D., 

Bc. Nikoleta Anderlová, Mgr. Michael Glogr) 

- UK bude hostit Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 vysokých škol ČR dne 6.10.2022 

a zasedání Pléna ČKR 6.-7.10.2022 v Karolinu  

- info o jednání se zástupci ÚDAUK k mzdové problematice, nutné uhradit nákup regálů do objektu 

v Lešeticích v hodnotě cca 500tis. Kč a pořídit zálohovací elektronické datové úložiště v částce cca 4 mil. 

Kč, s podmínkou umístění 50 km od Prahy, tj. buď na LF či FaF Hradec Králové či LF Plzeň, řešit v 

rámci úpravy Principů 2022, zodp. p. kvestor, p. kancléř 

- přišla žádost o půjčku 19,5 mil Kč. z Mikuláše na realizaci generální rekonstrukce budovy ETF, zodp. 

p. kvestor 

- pozvání na udělení dr.h.c. rektorem JAMU operní pěvkyni paní Magdaleně Kožené a dirigentovi Sirovi 

Simonu Rattlovi dne 18.1. od 11,00 v Brně, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- avízo setkání s novým ministrem MŠMT Mgr. P. Gazdíkem v rámci Fóra předsedů akademických senátů 

univerzit ČR dne 13.1. v Malé aule Karolinu 

- avízo podpisu Memoranda UK a města Plzeň s ministrem kultury a primátorem města Plzeň Mgr. 

M. Baxou dne 13.1. ve 13,15 hod. v Karolinu 

- došlo k posunutí udělení dr.h.c. prof. Weisstubovi ze dne 18.1.2022 na termín 5.4.2022 odpoledne 

- avízo předání zlaté medaile UK evropské komisařce paní Margaritě Vestager a debatě s ní dne 24.1. od 

16,45 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, pozvat členy RKR, VR a SR UK a předsednictvo AS UK, 

zodp. OVV a organizační odbor 

- informace o přípravě Centra soutěžního práva 

- avízo docentských promocí dne 18.1.2022 od 10,00 a 12,00 hod. ve Velké aule Karolina, mezi 

promocemi setkání u nových varhan na kůru v 11,00 hod., na varhany bude slavnostně umístěn štítek 

s datací jejich vzniku 

- avízo odjezdu na výjezdní zasedání RKR a KR dne 17.1. 2022 je v 8,00 hod. z nádvoří RUK, místo 

konání RKR a KR je Hospital Kuks, předtím položení věnce u památníku J. Palacha na nádvoří Karolina 

- stávající kolegium rektora končí v souvislosti s koncem funkčního období pana rektora k 31.1.2022, 

prosba o uvolnění prorektorských kanceláří do 21.1. 

- pan rektor bude osobně obcházet odbory a rozšířený rektorát na RUK dne 19.1. (eventuálně 24.1. či  

27. 1.) v souvislosti s koncem jeho mandátu 

 

18. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- info ze setkání s panem chilským velvyslancem dne 5.1., jednání o spolupráci mezi UK a chilskou 

univerzitou 

 

prorektor Hála 

- info k NPO komplikované díky provizoriu státního rozpočtu, příprava dopisu panu premiérovi, panu 

ministru financí a paní ministryni pro vědu a výzkum 

 

prorektor Gerloch 

- avízo a program zasedání VR UK dne 27.1. 

 

kancléř Zima 

- info k připravovanému plošnému testování zaměstnanců UK od 17.1., informace bude rozeslána na 

fakulty, bude připraven online formulář pro evidenci testování, UK zajistí centrální nákup a distribuci 

testů na součásti a fakulty, od 17.1. v Celetné se ruší testování nenaočkovaných zaměstnanců a připravuje 

se prostor pro veřejné PCR testování 

- v souvislosti s tímto nařízením UK doporučuje, aby vedoucí odborů a fakulty využívali od 17.1. do konce 

ledna co nejvíce home office pro své zaměstnance, tam kde to organizace umožňuje, bez přechodu na 

distanční výuku 

MUDr. Prášil 
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- vede po dohodě s panem kvestorem jednání s paní Dr. Jánošovou, vedoucí koleje Hvězda a paní Mgr. 

Hurdovou ve věci stížnosti zaměstnanců KaM 

 

prorektorka Wildová 

- info z RVH týkající se integrace studijních programů, Závěr: KR souhlasí u vybraných SP určených 

k integraci s prodloužením stávající akreditace o 1 rok 

- info o jednání na MZV ohledně projektu Evropa 2050, Závěr: Zaslat informaci na Úřad vlády 

o připravovaných aktivitách UK v rámci předsednictví EU 

- ministr Gazdík pozastavil členství v TTV21 z důvodu jeho působení ve vládě 

 

prorektorka Rovná 

- info k EU+ - nový projekt EUP2, projednávání pracovních balíčků a flagships 

- info z jednání flagship 4 - Suistable development – avízo chystané konference v listopadu 2022 v rámci 

našeho předsednictví EU na UK 

- avízo setkání management committee 4EU+ s vedoucími flagships dne 10.1. 

 

prorektor Royt 

- info o největším počtu vydaných nových publikací Nakladatelstvím Karolinum v roce 2021 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná jako výjezdní v pondělí 17. ledna 2022 v Hospitálu Kuks  


