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Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 13. prosince 2021  

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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana – 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
 

Omluveni: 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora 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. Záměr Fakulty tělesné výchovy a sportu uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurz MBA ve 

specializaci Sportovní management 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR se seznámilo s předloženým záměrem. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový typ studia, 

doporučuje vyžádání dalších podkladů k tomuto studijnímu programu. Ukládá odboru OKVA připravit 

obecné standardy pro MBA programy na UK. 

 

4.  Návrh Pravidel poskytování poradenských služeb 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh Pravidel poskytování poradenských služeb a doporučuje vydat 

jako opatření kvestora. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Strategický záměr Univerzity Karlovy na období 2021-2025: přehled ukazatelů 

 (kancléř Prášil) 
 
Závěr: Kolegium rektora schválilo dokument „Strategický záměr Univerzity Karlovy na období 2021-

2025: přehled ukazatelů“ a doporučuje jej předložit k projednání na lednovém zasedání RKR a AS UK. 

 

6. Základní principy personální politiky na UK 

 (kvestor Horáček) 

 
Závěr: KR vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje vydat Opatření rektora s účinností od 

1.1.2022. 

 

7. Informace o stavu realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na UK 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů z Evropských 

strukturálních a investičních fondů na UK. 

 
8. Zadávací dokumentace programu Exceles 

 (prorektor Konvalinka) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace k zadávací dokumentaci programu Exceles. 

 

9. Memorandum o spolupráci Univerzity Karlovy a města Plzně 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo Memorandum o spolupráci Univerzity Karlovy a města Plzeň 

a doporučuje jej k podpisu panu rektorovi. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info z předávání Cen za mimořádné výsledky ministrem MŠMT, ocenění vědců UK 

- probíhá úprava investičních záměrů k výstavbě Kampusu Albertov, zodp. pror. Hála, Ing. Kurzová 

- rozeslána členům KR novela vyhlášky č. 537/2006 Sb. týkající se povinného očkování 

- dopis Coimbra Group týkající se partnershipu Švýcarska v programech Erasmus+ 2022, UK podporuje, 

zodp. pror. Rovná  

- diskuze členů KR o udělení ocenění UK bývalé německé kancléřce paní Angele Merkelové 

- úpravy v opatřeních kvestora, sjednotit sociální opatření, zodp. p. kvestor 

- avízo odeslání dopisu předsedovi AS UK týkající se Analýzy mezd dne 13.12., zodp. p. kancléř 

- předložit materiál Institut soutěžního práva na KR dne 7.1. 

- příprava dodatku o společném zájmu NTK s Magistrátem hl.m. Prahy, UK, ÚOCHB, P6, VŠCHT, 

ČVUT, zodp. p. kvestor, Dr. Wagner 

- avízo udělení papežského ocenění emeritnímu rektorovi UK prof. Malému dne 5.1. v 15,00 hod. 

v Arcibiskupském paláci, účast pan rektor, pror. Royt, pror. Gerloch 

- domluveno předání Ceny Karla IV. M. Albrigtové ve spolupráci s velvyslancem ČR v USA 

a Magistrátem Hl. m. Prahy 

- harmonogram setkání s paní komisařkou Vestager dne 24.1. na UK 

- avízo vánoční večeře členů KR dne 20.12. v 19,00 na Václavském náměstí 

- změna v konání lednových KR, ruší se kolegia 3.1 a 10.1., místo nich proběhne KR dne 7.1. v rámci 

výjezdního zasedání v Luhačovicích 

- informace k výjezdnímu zasedání KR a RKR dne 17.1. na zámku Kuks 
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11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- byl odeslán dopis na Universidad de Chille s nabídkou stát se klíčovým partnerem UK a avízo návštěvy 

univerzity v březnu v Chille, účastní se budoucí paní rektorka Králíčková s budoucí pí. prorektorkou 

Křížovou 

- avízo „Iberoamerického týdne“ v květnu 2022 na UK 

 

Mgr. Hájek 

- avízo tradičního předvánočního setkání pana rektora s novináři dne 14.12. v 11,00 hod. 

- info o dotazu paní Vaculíkové, který byl vyhodnocen jako podání, které není žádostí dle zákona 106/1999 

Sb.  

 

kvestor Horáček 

- dotaz týkající se žaloby na MMR týkající se nevyplacené kompenzace v programu Covid ubytování – II. 

pro Centrum Krystal, Závěr: KR souhlasí s podáním žaloby na částku 7.250.000,- Kč se soudním 

poplatkem ve výši cca 360.000,- Kč. 
  

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 20. prosince 2021 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina  


