
Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 17. ledna 2022 od 10,00 hodin hybridní formou v areálu hospitálu Kuks. 

  
1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

Pan rektor přivítal členy na 3. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Od 1. 1. 2022 byla jmenována nová ředitelka Kolejí a menz Ing. Miluše Valdová 

- Od 1. 2. 2022 se stane manažerem kybernetické bezpečnosti Mgr. František Hostek 

- Bylo schváleno programové prohlášení vlády ČR 

- Rozpočtové provizorium 

- Národní plán obnovy 

- Ekonomický informační systém na UK 

- AS úpravy vnitřních předpisů 

- Dotace pro Centrum Krystal 

- Vyšly nové publikace o Univerzitě a Karolinu  

- 24. 1. 2022 přijetí Margrethe Vestager  

- 18. 1. 2022 proběhnou docentské promoce 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Kancléř Zima 

- Informace o testování zaměstnanců 

 
Prorektor Konvalinka 

- Národní plán obnovy 
 
Prorektora Wildová 

- Akreditační řád 

- 26. 1. 2022 proběhne zasedání RVH 

 

Prorektor Royt 

- Informace o průběhu hodnocení projektů NAKI 

 

Prorektorka Králíčková 

- Příprava letáku na organizaci výuky v letním semestru tzv. Hybridní jaro 

- Přijímací řízení 

 

Prorektorka Rovná 

- Bylo vypsáno 4. kolo mini-grantů 4EU+ 

- Setkání s komisařkou Vestager 

- Setkání s členy Coimbra Group 

- Příprava výběrů nového ředitele CEFRES 

 

Kvestor Horáček 

- Informace k exekuci Centrum Krystal 

- Nová opatření rektora 

- Poděkování tajemníkům fakult za analytické rozhovory k novému ekonomickému informačnímu 

systému 

 

Člen kolegia rektora Fontana 

- Probíhá příprava projektových záměrů v rámci výzvy asistenčních voucherů Hl. m. Prahy  

 



Prorektor Gerloch 

- Jmenování docentů 

- VR bude působit do 31. 3. v původním složení 

 

Členka kolegia rektora Shavit 

- Informace o projektu Na Karlovku dne 29.1. 

 

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

 

3. Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: 

Podklad pro každoroční sběr dat 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru UK na období 

2021/2025. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí dokument Souhrnný přehled ukazatelů Strategického 

záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat. 

 

4. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 

2021/2022 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro 

akademický rok 2021/2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na 

fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko 

a ukládá jeho zveřejnění. 

 

5. Stav naplňování akčního plánu HR Award 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen stav naplňování akčního plánu HR Award. 

 

Závěr: RKR bere na vědomí stav naplňování akčního plánu HR Award. 
 
6. Mapa rizik UK 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena nová mapa rizik Univerzity Karlovy. 
 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo nově zpracovanou mapu rizik UK na vědomí. 

 

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

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Zásad provozu a využívání výcvikových středisek 

spadajících pod Správu budov a zařízení. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Zásad provozu a využívaní výcvikových středisek 

spadajících pod Správu budov a zařízení a doporučuje zásady vydat formou opatření kvestora. 

 

 

 

 



8. Koleje a menzy – investiční akce – doplněný materiál 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen doplněný materiál investičních akcí Kolejí a menz. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o potřebných investičních akcích v součásti 

Koleje a menzy. 

 

9. Výzva Národního plánu obnovy, komponenta 3.2 Transformace VŠ 

 (prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k probíhající přípravě celouniverzitního projektu ve 

výzvě NPO komponenta 3.2 Transformace VŠ. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace o stavu přípravy žádosti do výzvy NPO 

Transformace VŠ a k dalším krokům přípravy této žádosti. 

 
10.  Metodika k povinnému očkování studentů 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena metodika k povinnému očkování studentů. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo navržené znění předloženého materiálu 

a pověřuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK jeho rozesláním na fakulty. 

 

11. Různé 

- Pan rektor shrnul své působení ve funkci rektora a poděkoval členům RKR za spolupráci 

- Rozloučení členů kolegia rektora a děkanů končících ve svých funkcích 

- 3. 3. 2022  proběhne inaugurace rektorky Králíčkové 

 

 

Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 21. února 2022 v 10,00 hod v Malé aule. 

 
 
 
 


