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Zápis z 6. zasedání kolegia rektora dne 22. listopadu 2021  
 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

 Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen 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 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Tereza Smužová – pověřená zastupováním za kancléře UK 
 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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. Zahájení přípravy žádosti pro Národní plán obnovy, komponentu 3.2 Transformace VŠ 

(prorektor Hála) 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženým postupem přípravy prvotních vstupů pro přípravu žádosti 

pro Národní plán obnovy (NPO), komponenta 3.2 Transformace VŠ. Doporučuje zaslat na fakulty 

a předložit materiál na RKR dne 13.12.2021. 

 
4. Změna Opatření rektora č. 34/2019 – Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, 

dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu 

o vykonání státní rigorózní zkoušky 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh opatření rektora a doporučuje toto opatření rektora 

přijmout s účinností od 1. října 2022. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2021 

 (kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci 

hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2021. Doporučuje materiál předložit na RKR. 
 

6. Analýza mezd na Univerzitě Karlově 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá ho předložit na RKR s žádostí 

o následné vyjádření děkanů a na AS UK. 

 

7. Pojišťovací služby pro Univerzitu Karlovu 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo zprávu o výsledcích předběžných tržních konzultací před vyhlášením 

veřejné zakázky, jejímž předmětem by mělo být centrální zajištění poskytování pojišťovacích služeb pro 

Univerzitu Karlovu a dále o variantním návrhu dalšího postupu, bere ji na vědomí a doporučuje 

pokračovat dle varianty A, tj. v přípravě centralizovaného pojištění univerzity. 

 

8. Informace o průběhu realizace stavebních akcí v programovém financování v jednotlivých 

dokumentacích programů 

 (prorektor Hála) 

 
Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí zařazených v programovém 

financování v programech 133D220, 133D210, 133D221, 133D230, 133D241, 133D242 a dalších akcí 

doposud neevidovaných. 

 

9. Nemovitosti v Santiagu de Compostela 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o stavu nemovitostí v Santiagu de Compostela 

a doporučuje přijetí navrhovaného postupu s tím, že v případě venkovské usedlosti v obci Cuntis 

doporučuje provést základní sanační práce. U nemovitostí uvedených pod čísly 1 a 2 realizovat prodej. 

 

10. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 10. 11. 2021 

 (prorektor Škrha) 

 

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

11. Změna opatření rektora č. 3/2021 týkající se priorit pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy 

pro rok 2022 

 (prorektor Škrha) 
 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s vydáním jako nové OR s účinností od 

1.1.2022. 
 

 

12. Sdělení rektora 

 

- info ohledně současných covidových nařízení a zasedání Krizového štábu dnes 22.11., Závěr: KR 

doporučuje co nejrychlejší spuštění funkčního systému zaznamenávání cerfikátů o očkování pro 

zaměstnance RUK a fakult a spuštění testovacího místa v Celetné pro nenaočkované zaměstnance, dále 

doporučuje urychlené zjištění zájmu fakult nad případným konáním promocí od 1.12. v omezeném 

režimu a rovněž tak doporučuje ponechání promocí pro zahraniční studenty, zodp. p. kvestor 
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- info k Asociaci výzkumných univerzit ČR 

- schůze z Grémia předsedů KaM, Závěr: KR nominuje za zástupce do Rady KaM studentku Kateřinu 

Junákovou a studentku Nikolu Bartkovou na funkční období 2022-2023 

- požadavek z Min. spravedlnosti pro podklady pro jednání Repre komise pro rozpis rozpočtu VVŠ -

vytvoření tabulky s údaji o zpracovaných znaleckých posudcích za rok 2020, termín do 30.11. zodp. 

p. kvestor 

- bude vypsáno výběrové řízení na pozici manažera udržitelného rozvoje, zodp. Mgr. Smužová, pers. odbor 

- avízo hybridního zasedání VR UK dne 25.11. v Modré posluchárně 

- probíhá distribuce Kalendářů UK pro rok 2022  

- avízo TK nad objevy ETF UK ve spolupráci s uni. Tel Avi, téma: vykopávky v izrealském Tel Moca dne 

16.12. od 10,00 hod. v Malé aule Karolina 
 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z International Alumni Day dne 20.11.2021 

- info z dnešní prohlídky Kampusu Hybernská paní atašé pro vědu Véronique Debord-Lazaro 

 

prorektorka Králíčková 

- avízo konání celodenního semináře „Ženy ve vědě“ dne 25.11.2021 ve Vlasteneckém sále, vzhledem 

k situaci bude hybridní formou  

 

prorektor Škrha 

- příprava MoU s Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf, avízo slavnostního podpisu dne 31.1. 

v Drážďanech za účasti p. rektora a pror. Škrhy 

 

 

 

               Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 6. prosince 2021 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina  


