
 
 

Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektorky, které se konalo 

3. 10.  2022 v Malé aule Karolina. 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka Univerzity Karlovy 

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 

Prof. MUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

Mgr. Martin Čihák 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. 

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Mgr. Jan Jindra 

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 

Prof. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 

prof. Markéta Křížová, Ph.D. 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

Mgr. Martin Maňásek 
Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA 

Ing. Antonín Rezek 

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc, 

Mgr. Jan Roskovec, Ph.D 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. 

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. 

doc. Věra Sokolová, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 

doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1756123021023719/?lang=cs


PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

 

Omluveni: 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

 

1. Vystoupení rektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. 

 

Paní rektorka přivítala členy na 1. zasedání RKR v novém akademickém roce 2022/2023 

a informovala o následujících tématech: 

 

- Představení Prof. Komárka jakožto nového člena RKR z pozice předsedy GA UK 

a doc. Sokolové jakožto stálého hosta z pozice předsedkyně Rady pro rovné 

příležitosti. 

- Mgr. Michal Zima skončil ve funkci kancléře. Na funkci je vypsáno výběrové řízení. 

- V současnosti běží další 3 výběrová řízení a to na pozici ombudsmana univerzity, 

na ředitele/ku Kolejí a menz a ředitele/ku ÚVT. 

- Novela zákona o VŠ, v současné době probíhají jednání mezi reprezentací vysokých  

škol a MŠMT. 

- Novelizace zákoníku práce – zpracované připomínky z fakult k novele budou 

poslány na ČKR. 

- Výzva NPO na kampusy - probíhají jednání s MŠMT a zastoupením EK. 

- Bude se jednat o budoucnosti a využití nemovitostí v obci Zahrádky a v Santiago de 

Compostela. 

- Prof. Krištoufek zasedl v Radě pro výzkum, vývoj a inovace paní ministryně 

Langšádlové a za rok 2022 bude v žebříčku Highly Cited Researcher.  

- Mgr. Jiroudková byla zvolena do předsednictva CZARMA.  

- Pokračuje podpora ukrajinských akademiků a také OR 16/2022 – je možnost přiznat 

podporu až do 100 000 Kč 

- 19. 10. 2022 bude na UK podepsáno MoU Eastern Partnership University Cluster. 

- Příprava vzdělávacího programu pro EPSO testy. 

- Prosba na fakulty o podání informací o fakultních ombudsmanech – po výběru 

univerzitního ombudsmana bude nastavována komunikace mezi nimi. 

- Od listopadu budou probíhat snídaně s rektorkou na fakultách pro členy akademické 

obce – více informací bude na webech UK. 
- Počty zapsaných studentů v českých programech již nyní příznivé. 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace paní rektorky na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektor Doleček 

- Rozpočet VŠ byl meziročně navýšen  

- MŠMT si přeje, aby do konce října vyšlo vypořádání připomínek k novelizaci zákona 

VŠ  

- OP JAK - aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023  



- Zřízení komise pro investiční rozvoj 

 

Prorektor Kuklík 

- Na pozici ombudsmana/ky univerzity proběhl předvýběr uchazečů, 11. 10. se uskuteční 

setkání s uchazečkami/i 

- Postup přípravy úpravy kritérií pro profesorské a habilitační řízení 

 

 

Prorektorka Martínková 

- Poděkování za zpracování odvolání k přijímacímu řízení, detailní zpráva na dalším 

RKR 

 

Prorektor Krištoufek 

- Proběhlo setkání proděkanů pro vědu a proděkanů pro doktorská studia 

 

Prorektor Skopal 

- Nový SIS – v nejbližší době bude vypsán minitendr na testovací modul a nový modul 

zápisů studentů do předmětů 

- Technické zabezpečení – Zřízení oddělení cloudových služeb  

 

Prorektor Vlach 

- Byl zaslán dopis s informacemi o výstupu z komise KaPR 

- Propagační výzkum o značce UK – Prezentace UK 

- Prosba na fakulty o zaslání dat o monitoringu médií a podkladů k  fakultním vizuálům 

a fakultním propagačním materiálům 

- Poděkování za součinnost při přípravě Prvákovin  

- Natáčení videí v rámci soutěže UKa! 

- V září v Kampusu Hybernská proběhlo otevření nového vzdělávacího centra  

Didaktikon 

- Na webu UK jsou nově zveřejněny medailonky jednotlivých členů KR 

- Připravuje se nástěnný kalendář  UK na rok 2023 

 

Kvestor Maňásek 

- O víkendu byl rozeslán materiál ke spoření energií  

 

Prorektor Polák 

- Kontrolní zpráva pro NAÚ – Institucionální akreditace, příprava podkladů 

- Hodnocení studijních programů – harmonogram byl zaslán, následně bude zaslán návod 

pro garanty v SISu 

- Poděkování fakultám za zaslání nominací na hodnotitele NAÚ za UK 

- Pozvánka 1. 11. od 17:00 do Modré posluchárny na diskuzi k hodnocení výuky  

 

Prorektorka Křížová 

- navyšuje se počet zájemců z řad studentů a akademiků o Erasmus 

- Výjezdy administrativních pracovníků 

 



Člen kolegia rektorky Jindra 

- Probíhá analýza měkkých cílů. Je vytipováno přes 100 budov univerzity 

- Byl uspořádán seminář ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

- Avízo-  z bezpečnostního odboru bude na tajemníky rozeslán dotazník ke zmapování 

technologií, které jsou používány v rámci fakult a součástí  

 

Člen kolegia rektorky Hurný 

- Poděkování fakultám za organizaci přijímání ukrajinských studentů a za nominování 

lektorů na Juniorskou univerzitu 

- 1. 9. byl spuštěn nový vzdělávací portál  

- 24. 10.  proběhne zasedání Rady pro celoživotní vzdělávání  

- Bude podán grant v rámci ERASMUS+ k umožnění mobility v rámci kurzů CŽV 

akademických i neakademických pracovníků 

- 1. 11. od 15:00 bude uspořádán kulatý stůl na téma rozvoje a podpory pedagogických 

kompetencí akademických pracovníků 

- Aktualizace E-learning 

- 5. 10. se uskutečnila mezinárodní konference o distanční výuce a informačních 

technologií 

 

Člen kolegia rektorky Fontana 

- 28. 11. se bude konat Kulatý stůl AR Award – diskutovat se bude o problematice 

kariérního řádu a hodnocení zaměstnanců   

- K problematice Open science proběhla řada jednání   

 

Doc. Sokolová 

- Na základě auditu rovných příležitostí vznikl plán Rovných příležitostí, který je 

k dispozici na webu UK 

- Institucionalizace nového poradního orgánu Rady pro rovné příležitosti 

 

Komárek 

- Proběhlo jednání GA UK  

- 3. 10. se otevřela aplikace pro podávání přihlášek nových grantových projektů 

- 15. 11. 2022 – lhůta pro podání přihlášek projektů hromadně za fakultu na rektorát 

- 26. 1. 2023 – lhůta pro podání žádostí o pokračování  

- 17. 4. 2023 – lhůta pro podání závěrečných zpráv 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 

 

3. Mezinárodní žebříčky a Univerzita Karlova 

(člen kolegia rektorky Fontana, prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen dokument, který stručně představuje vybrané 

mezinárodní žebříčky vysokých škol a pozici Univerzity Karlovy (resp. oborů, které jsou na 

univerzitě rozvíjeny) v těchto srovnáních. 



Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předložený. 

 

4. Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023 

(rektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh Plánu realizace strategického záměru 

Univerzity Karlovy pro rok 2023 poté, co jej opakovaně projednalo kolegium rektorky na 

zasedáních ve dnech 5. září a 26. září. Tento dokument stanovuje, jak bude Univerzita Karlova 

naplňovat svůj strategický záměr ve třetím roce jeho platnosti. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo návrh Plánu realizace strategického záměru 

Univerzity Karlovy pro rok 2023. Materiál bude dále předložen Akademickému senátu 

a Správní radě. 

 

5. Agreement on Reforming Research Assessment 

(prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířenému kolegium rektorky byl předložen materiál Agreement on Reforming Reasearch 

Assessment. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo Agreement on Reforming Research 

Assessment, ke kterému se Univerzita Karlova připojila závazkem podpisu, a souhlasí s tím, 

aby UK činila kroky vedoucí k naplnění uvedených principů a závazků. 

 

6. Opatření rektora: „Pravidla pro vytápění objektů a místností na Univerzitě Karlově“ 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegium rektorky bylo předloženo Opatření rektora – Pravidla pro vytápění 

objektů a místností na Univerzitě Karlově.  
 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložené Opatření rektora  - Pravidla pro vytápění 

objektů a místností na Univerzitě Karlově na vědomí. 

 

7. Doporučení pro fakulty – Hybridní akademický rok 2022/2023 

(prorektorka Martínková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál Hybridní akademický rok 2022/2023. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere materiál na vědomí. 

 

8. Dílčí novela OR č. 16/2022 Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů 

o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

(prorektorka Martínková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál dílčí novela OR č. 16/2022 Osvobození 

od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na UK v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na Ukrajině. 

 



Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předložený materiál a doporučuje vydat dílčí 

novelu OR č, 16/2022 Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na 

Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 

 

9. Úprava znění Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena úprava znění Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem). 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné 

stanovisko. 

 

10. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 – změna 

opatření rektora č. 26/2022 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh změny OR č. 26/2022 - Přiznávání 

sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere návrh změny opatření rektora č. 26/2022 na vědomí. 

 

11. Informace o zřízení Pracovní skupiny pro hodnocení vědy a Pracovní skupiny pro 

reformu doktorského studia. 

(prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířené kolegium rektorky byla předložena informace o zřízení Pracovní skupiny pro 

hodnocení vědy a Pracovní skupiny pro reformu doktorského studia. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky vyjadřuje vzniku Pracovní skupiny pro hodnocení vědy 

a Pracovní skupiny pro reformu doktorského studia podporu a bere předložený materiál na 

vědomí. Fakulty budou požádány o nominace zástupců.  

 

12. Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů 

(„Ph.D.Infra“) 

(prorektor Doleček, prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířené kolegium rektorky projednalo materiál příprava Rámcové smlouvy 

o centralizovaném zadávání 2023 – 2027. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí informace k výzvě „Ph.D. Infra“ 

v operačním programu J. A. Komenský (OP JAK). 

 

13. Souhrn projektu 1CORE 4EU+ 

(členka kolegia rektorky Rovná) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen souhrn projektu 1CORE 4EU+. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. Dvakrát ročně bude 

předložen RKR materiál k postupu v projektu. Fakulty budou dvakrát ročně informovány na 

zvláštním setkání k záležitostem 4EU+. 



14. Výzva mladých juniorních akademických pracovníků a přiznání příspěvků z Fondů 

Junior – XV. Výzva 2022  

(prorektorka Martínková) 

 

Rozšířenému kolegium rektorky byl předložen materiál - Výzva mladých juniorních 

akademických pracovníků a přiznávání příspěvků z Fondů Junior  - XV. Výzva 2022.  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky vzalo na vědomí předloženou informaci o výběru mladých 

juniorních akademických pracovníků na UK v rámci XV. Výzvy Fondu Junior 2022 

(s nástupem od 1. 1. 2023). 

 

15. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s. 

(rektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a schvaluje záměr 

navýšit základní kapitál CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení). 

 

16. Změna vnitřního předpisu  - Organizační řád Správy budov  a zařízení Univerzity 

Karlovy 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířené kolegium rektorky byl předložen návrh změny vnitřního předpisu – Organizační řád 

Správy budov a zařízení Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere návrh na změny vnitřního předpisu – Organizačního 

řádu Správy budov a zařízení UK na vědomí. Materiál bude předložen Akademickému senátu. 

 

17. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí 

k 30. 6. 2022 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál s informací o čerpání rozpočtu Univerzity 

Karlovy o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity 

Karlovy o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022. 

 

18. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledků 

hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle opatření rektora č. 1/2019 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí 

na dani z příjmu a rozdělení výsledků hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle opatřená 

rektora č. 1/2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na 

dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle opatření 

rektora č. 1/2019 se souhlasem na vědomí. 



19.  Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen 

za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky bylo předloženo opatření kvestora  Stanovení cen za ubytovací 

služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním 

centrum Hostivař. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere opatření kvestora Stanovení cen za ubytovací služby 

a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru 

Hostivař na vědomí. 

 

20. Položení kabelového vedení a rozpojovací skříně k objektu UK v Poděbradech 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál o záměru položení kabelového vedení 

a rozpojovací skříně k objektu UK v Poděbradech. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí záměr zřídit věcné břemeno spočívající 

v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož 

součástí je stavba č. p. 77 a pozemku parc. č. 2000/1, k.ú. Poděbrady, a v právu přístupu 

a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení 

a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035,  za jednorázovou náhradu ve výši 67 170,- Kč bez 

DPH. Materiál dále půjde k projednání na AS a SR. 
 

21. Dodatek č. 7 ke smlouvě na „Dobudování výukových prostor areálu teoretických 

ústavů 2. LF UK – 4. etapa“ 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen dodatek č. 7 ke smlouvě na „Dobudování 

výukových prostor areálů teoretických ústavů 2. LF UK – 4. etapa. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí záměr dodatek č. 7 a dohodu o narovnání 

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020, na akci „Dobudování výukových prostor areálu 

teoretických ústavů 2. LF UK  - 4. etapa“ s PSG Construction a.s., IČO: 05042020, na 

dodatečné stavební práce ve výši 2 796 034,17 Kč bez DPH. Materiál dále půjde k projednání 

na AS a SR. 

 

22. Návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. 

(kvestor Maňásek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se 

společností se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky UK bere návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 

9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. na vědomí. Materiál dále půjde k projednání 

na AS a SR. 

 

 



23. Různé 

Informace z asociací děkanů 

 

    Asociace děkanů filozofických fakult 

- schází se jednou za půl roku, další zasedání v listopadu 

- Na minulém zasedání se projednávaly tyto otázky: financování humanitních věd, 

aktuální vývoj v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, změny ve vzdělávání 

v regionálním školství 

- Informace o asociaci děkanů filozofických fakult a informace ze zasedání jsou 

k dispozici na stránkách www.dekaniff.cz 
     

    Asociace děkanů ekonomických fakult 

- Zástupcem za Univerzitu Karlovu je ředitel CERGE doc. Slobodyan a ředitel IES FSV 

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 

- Informace o asociaci děkanů ekonomických fakult a informace ze zasedání jsou 

k dispozici na stránkách www.dekanief.cz  
 

     Asociace děkanů přírodovědeckých fakult 

- Univerzita Karlova je v této asociaci zastoupena Přírodovědeckou a Matematicko-

Fyzikální fakultou 

- Informace o asociaci děkanů přírodovědeckých fakult a informace ze zasedání jsou 

k dispozici na stránkách www.dekanisci.cz  
 

     Asociace děkanů tělovýchovných fakult 

- Asociace byla zapsána do spolkového rejstříku 

- Tento týden vyjde tisková zpráva 

 

     Asociace děkanů právnických fakult 

- V listopadu by měla být oficiálně založena 

- Hlavním tématem bude hodnocení vědy v právní oblasti 

 

     Asociace děkanů pedagogických fakult 

- Předsedou je děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 

- Zasedání proběhne v příštím týdnu 

    

     Asociace děkanů lékařských fakult 

- Informace o asociaci děkanů lékařských fakult a informace ze zasedání jsou k dispozici 

na stránkách www.dekanilf.cz 
 

Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek  

Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, rektorka  

 

Příští rozšířené kolegium rektorky se bude konat 7. 11. 2022 od 9:00 v Malé aule. 
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