
Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektorky, které se konalo  

ve dnech 17. - 18. 3. 2022 v Château Šanov. 
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doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. 
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http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1858572008219049/?lang=cs


Omluveni: 

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. 

Ing. Miluše Valdová 

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 

Mgr. Martin Maňásek 
 

 

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

 

Paní rektorka přivítala členy na 2. zasedání RKR a informovala o následujících tématech: 

 

- Informace ve věci válečného konfliktu na Ukrajině, na UK vznikla pracovní skupina na 

úrovni RUK, která se pravidelně schází a na fakulty jsou pravidelně rozesílány 

informace, hlavními cílovými skupinami pro pomoc a podporu jsou: stávající ukrajinští 

studenti, nově přicházející studenti a nově přicházející akademici, příprava metodiky 

pro přicházející studenty a akademiky 

- Pro nově příchozí studenty je doporučováno oživit a znovu zaktivizovat již existující síť 

fakultních tutorů, kteří fungovali při covidu 

- Poděkování dobrovolníkům napříč UK a fakultám, na fakulty bude rozeslán dotazník, 

který bude obsahovat mimo jiné  kolonky s podobami pomocí, které fakulty 

a dobrovolnicí nabízí i potřebují  

- Na webu UK existují dva pravidelně aktualizované web/resp.uzly:  

https://ukrajine.cuni.cz/homepage a dále web https://cuni.cz/UK-11690.html 

- Koleje UK poskytují lůžka pro potřebné ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy (kolej 

Větrník – cca 400 míst) 

- Info k finančním prostředkům, které poskytne MŠMT na zapsaného studenta z Ukrajiny 

(15 tis. Kč/ měsíčně) 

- Info k dokumentu Agendy jednotlivých členů nového KR, dokument bude rozeslán. Má 

pomoci zlepšit komunikaci a získat přímý kontakt na příslušnou členku/člena KR 

a příslušný odbor rektorátu 

- Probíhá příprava nového OR Organizační řád RUK, RKR bude informováno 

- Probíhají návštěvy paní rektorky a vedení UK na jednotlivých fakultách a součástech, 

do dnešního dne došlo k 7 návštěvám fakult a 1 součásti 

 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace paní rektorky na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektor Doleček 
- informace o schváleném Zákonu o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

Senátem PČR 

- proběhlo jednání Reprezentativní komise ve věci rozpočtu, blíží se konec rozpočtového 

provizoria, meziročně došlo k nárůstu 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1756123021023719/?lang=cs
https://ukrajine.cuni.cz/homepage
https://cuni.cz/UK-11690.html


- proběhla jednání v rámci AVU ČR 
 

Prorektor Kuklík 

- návrh na nové složení VR UK bude předložen AS UK dne 1. 4. 2022 

- info k doporučeným kritériím pro habilitační a profesorské řízení 

 

Prorektor Krištoufek 

- ukončení schůzek napříč fakultami, poděkování za spolupráci, snahou je zlepšení 

komunikace mezi rektorátem a odborem vědy RUK 

- reforma financování projednávána i v rámci AVU ČR 

 

Prorektor Vlach 

- pozvánka na slavnostní zasedání akademické obce UK dne 6. 4. 2022 v 15 h ve Velké 

aule při příležitosti založení UK 

- aktuálně probíhají v rámci nového vedení UK diskuze o převodu některých agend UK 

Pointu pod OVV, poděkování za shovívavost 

- příprava založení Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy, RKR bude 

požádáno o nominace členů pro tuto komisi 

- příprava soutěže PROPAGUJ UK, minigrantová soutěž pro studenty UK, jejíž 

podmínkou je mezioborová spolupráce 

- info k projektu DIDAKTICON, bude umístěn ve 4. patře Kampusu Hybernská 

- na webu UK zveřejněn přehled akcí v souvislosti s Předsednictvím ČR v Radě EU, který 

je průběžně aktualizován, https://cuni.cz/UK-11718.html 

 

Prorektorka Rovná 

- příprava na podání přihlášky 4EU+ Erasmus+   do 22. 2. 2022 

- Rada 4EU+ podpořila ve 4. kole minigrantů celkem 22 projektů 

- výroční konference 4EU+  se bude konat v  Kodani 26. - 28. 10. 2022 

- v Ljublani proběhlo setkání LERU CE7 za účasti vedení UK 

- -sešla se vědecká rada VR CEFRES, návrh na nového ředitele 

 

Prorektorka Martínková 
- info k pozici freemover v souvislosti s ukrajinskými studenty 

- dne 23. 3. se uskuteční jednání se studijními proděkany, bude možné vyhlásit průběžné 

přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče, RUK poskytne metodickou podporu 

- info k nostrifikacím, velké zvýšení počtu žádostí, UK nebude udělovat nostrifikace na 

základě pouhého čestného prohlášení  

 

Prorektor Polák 
- novela zákona o pedagogických pracovnících 
- k hodnocení všech SP na UK akreditovaných do roku 2031, skončilo pilotní hodnocení 

10 SP, v přípravě jsou úpravy procesu hodnocení 

 

 

 



Prorektor Skopal 

- prosba na děkany, kteří ještě nenahlásili své zástupce do nově vznikající celouniverzitní 

platformy k IT a SISu – CePIT 

 

Prorektorka Křížová 

- v rámci Erasmus počty příjezdů i výjezdů jsou na UK na předcovidových číslech. Pro 

urychlení administrativy výjezdů potřebujeme včasné hlášení dat semestrů nového 

akademického roku, aby si studenti mohli vyřídit kolej, víza atd. 

- Univerzita Karlova a University of St Andrews vytvořily společný program počátečního 

financování s cílem usnadnit spolupráci v rámci našeho strategického partnerství. 

Financování umožní akademickým pracovníkům ze všech oborů identifikovat vzájemně 

se doplňující silné stránky, prozkoumat oblasti synergie a rozvíjet vynikající budoucí 

projekty v oblasti výzkumu a akademických inovací. Cílem společného počátečního 

financování je podpořit první kroky spolupráce a není zamýšleno jako kompletní 

financování projektů. Možné formáty spolupráce mohou zahrnovat: Intenzivní 

výzkumné semináře; Pedagogické workshopy (např. zkoumání digitální nebo jiné 

spolupráce v kurzech); Krátkodobé výzkumné pobyty nebo Mobilita za účelem přípravy 

společných výzkumných nebo vzdělávacích návrhů. Konkrétní informace půjdou na 

fakulty mailem v nejbližších dnech. Očekává se, že projekty budou zahájeny nejpozději 

1. července 2022.  

 

Člen kolegia Jindra 

- UK si uvědomuje aktuální nebezpečí v tzv. protivlivové činnosti bude zahájena 

intenzivní debata o koncepci bezpečnosti na UK 

 

Člen kolegia Hurný 

- poděkování za nominace pro Radu celoživotního vzdělání, v dubnu proběhne zasedání 

- k celorepublikové platformě Pedagogium, informace půjde na studijní proděkany fakult 

- prosba o nominace řečníků z fakult na Letní školu Juniorské univerzity UK 

 

Členka kolegia Vymazalová 

- info o poskytování telefonní pomoci prostřednictvím UK Pointu 

- v termínu 15. - 16. 11. 2022 se bude konat Mezinárodní konference Sustainable 

development 

- nabídka konzultace ve věci stipendia v akutní tíživé situaci 

 

Kvestor Horáček 

- poděkování tajemníkům a ekonomickým fakultním odborům za spolupráci nad 

přípravou jednotného ekonomického systému, je v návrhové fázi, probíhá jednání 

v pracovních skupinách 

 

Člen kolegia Fontana 

- dotace na vědu a vzdělávací činnost – nárůst pro rok 2022 

- redislokace prostředků PPSŘ  



 

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

 

3. Nový Mission Statement 4EU+ 

(Členka kolegia rektorky Rovná) 

 

Rozšířené kolegium rektorky projednalo nový Mission Statement 4EU+. 

 

Závěr: RKR bere na vědomí Mission Statement. 

 

4. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 

(rektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh na změnu Principu pro rozdělování 

příspěvků a dotaci na UK v roce 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo se souhlasným stanoviskem návrh na změnu 

Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 a ukládá je předložit 

k projednání na AS UK. 
 

5. Rozdělování prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2022 

(prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířené kolegium rektorky projednalo rozdělování prostředků Specifického 

vysokoškolského výzkumu pro rok 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
6. Rozpis prostředků GA UK v roce 2022 

(prorektor Krištoufek) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen rozpis prostředků GA UK v roce 2022. 
 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

7. Zahájení zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního 

plánu obnovy 

(prorektor Skopal) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál o zahájení zásadní inovace studijního 

informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí, souhlasí s návrhem 

postupu a doporučuje zahájit jeho realizaci. 

 

8. Příprava projektu Transformace VŠ na UK – řešení problematiky DPH 

(prorektor Doleček, člen kolegia rektorky Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena informace k problematice DPH ve výzvě NPO, 

komponenta 3.2 Transformace VŠ a řešení této problematiky. 



 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí informaci o řešení problematiky DPH 

v celouniverzitní projektové žádosti do výzvy Transformace VŠ v alokaci specifického cíle A. 

 

9. Celouniverzitní projektová žádost „Transformace pro VŠ na UK“ (výzva NPO, 

komponenta 3.2 Transformace VŠ) 

(prorektor Doleček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena celouniverzitní projektová žádost 

„Transformace pro VŠ na UK“. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky souhlasí s celouniverzitní projektovou žádostí 

„Transformace pro VŠ na UK“ a doporučuje její předložení k vyjádření Správní radě Univerzity 

Karlovy. 

 

10.  Informační a kybernetická bezpečnost na UK – aktuální stav 

(člen kolegia rektorky Jindra) 

 

Rozšířené kolegium rektorky projednalo aktuální stav Informační a kybernetické bezpečnosti 

na UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky UK bere předložený materiál na vědomí. 

 

11.  Plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově  

(členka kolegia rektorky Vymazalová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen Plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově. 

Fakulty budou osloveny s žádostí o nominaci svého zástupce do Rady rovných příležitostí. 

 

Závěr: RKR vzalo materiál na vědomí a doporučilo jej k projednání na AS UK. 

 

12. Návrh metodiky Stipendia v případě akutní tíživé situace studenta pro současnou 

aktuální situaci války na Ukrajině 

(členka kolegia rektorky PhDr. Vymazalová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh metodiky Stipendia v případě akutní tíživé 

situace studenta pro současnou aktuální situaci války na Ukrajině.  
 

Závěr: RKR projednalo materiál. RKR vyjadřuje souhlas s částkami tohoto stipendia 

(v případech dostatečně doložené sociální tísně) na první tři měsíce takto: 10 000, 7 500 a 5 000 

Kč pro stávající ukrajinské studenty na UK. 
 

13.  Zpráva o činnosti Klubu Alumni UK za rok 2021 a návrh na rozvoj aktivit v roce 2022 

(prorektor Vlach, členka kolegia rektorky Vymazalová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena zpráva o činnosti Klubu Alumni UK za rok 2021 

a návrh na rozvoj aktivit v roce 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu Alumni UK 

a doporučuje, aby vznikla koncepce návrhu rozvoje práce pro absolventy pro další období. 



 

14. Zpráva o čerpání finančních prostředků rezervy na havárie a mimořádné události 

v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena zpráva o čerpání prostředků rezervy na havárie 

a mimořádné události v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí informaci o čerpání prostředků 

vynaložených na zajištění všech opatření proti šíření koronavirové infekce Správou budov 

a zařízení a rektorátem v roce 2021. Materiál bude předložen k projednání na AS UK. 

 

 

15. Různé 

- Prezentace – Proběhlé pilotní hodnocení studijních programů 

- Rozdělení agend v kolegiu rektorky UK od 1. 2. 2022 

- žádost paní ředitelky ÚJOP o poslání kontaktních osob z fakult pro komunikaci 

s ÚJOP 

 

Zapsali: Mgr. Václav Hájek, Mgr. Petra Jelínková, Markéta Beranová 

Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, rektorka  

 

Příští rozšířené kolegium rektorky se bude konat 11. 4. 2022 od 9:00 v Malé aule. 
 
 
 
 
 
 


