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Zápis z 2. zasedání kolegia rektorky dne 14. února 2022  

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka UK 

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor UK 

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor UK 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektorky   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Obnovení konání promocí 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a souhlasí se spuštěním promocí v původním předcovidovém režimu 

od 4.3. 2022. Dále ukládá připravit konání náhradních promocí, které by probíhaly cca od poloviny dubna. 

Upravený materiál bude předložen na RKR dne 21.2.2022. 
 

3. Aktivity Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC a Technologického centra AV ČR 

v roce 2021 

(prof. Strakoš) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a pověřuje prof. Strakoše jednáním o možném zapojení 

dalších institucí do expertní skupiny a prohlubování jejích struktur. KR doporučuje prověřit možnost 

podpory prostřednictvím Asociace výzkumných univerzit ve spolupráci s pror. Dolečkem. Materiál 

k diskuzi o významu ERC a souvisejících otázkách bude předložen na RKR v průběhu května. 

 

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Reprezentační ples Univerzity Karlovy 2022 

(prorektor Vlach) 

 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s předloženým návrhem a ukládá zrušit konání Plesu UK dne 9. 4. 

2022. 

 

5. Záměr výzkumu duševního zdraví studujících na UK 

(Bc. Čihák) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje dořešit otázky týkající se losování o ceny, zajištění 

propagačních předmětů ve spolupráci s UK Pointem a nalezení finančních zdrojů na odměny respondentů.  

 

6. Centrum Krystal – Nečinnost Ministerstva pro místní rozvoj 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vzalo na vědomí předloženou informaci o nečinnosti Ministerstva pro místní 

rozvoj a doporučuje postupovat podáním správní žaloby. 

 

7. Pojišťovací služby pro Univerzitu Karlovu  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo zprávu o přípravě pojišťovacích služeb pro Univerzitu Karlovu, 

bere ji na vědomí, souhlasí s návrhem postupu a základními parametry zadávacího řízení  

(s nimiž budou dále při dopracování seznámeni tajemníci fakult) a doporučuje pokračovat v přípravě 

centralizovaného pojištění univerzity. 

 

8. Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového 

vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3, k.ú. Brandýs nad Labem, obec 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění 

provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ   Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté  Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 

odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.  

 

9. Položení kabelového vedení k trafostanici u koleje Kajetánka 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového 

vedení NN a telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 605/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, a v právu 

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

PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje 

návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného 

předchozího souhlasu  podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 

pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.  
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10. Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2020/2021  

(28. ročník soutěže) 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh komise, souhlasí s udělením Bolzanovy ceny 

navrženým kandidátům. Předání této ceny proběhne zároveň s Cenou rektora a s Mimořádnou cenou 

rektora, termín bude stanoven na příštím KR. 

 

11. Sdělení rektorky 

 

- avízo dnešní schůzky paní rektorky s panem ministrem MŠMT Mgr. Petrem Gazdíkem 

- info z dnešního jednání vedení UK se zástupci KaM, zařazení koleje Švehlova do seznamů návrhů na 

rekonstrukci v rámci chystané výzvy MŠMT, zodp. p. kvestor 

- paní rektorka žádá prorektory a další členy KR, aby ve spolupráci s vedoucími odborů prověřili 

splnitelnost indikátorů v rámci PPSŘ, bude rozeslán souhrnný přehled dokumentů k PPSŘ, zodp. MUDr. 

Fontana, Mgr. Baťková 

- připravit materiál na KR týkající se Santiago de Compostela (seznámení s nemovitostmi, harmonogram 

dalšího postupu, inventář majetku, návrhy na využití prostředků za prodej), zodp. p. kvestor 

- žádost o informace dle 106/1999 Sb. Mgr. Tetour, zodp. Mgr. Jindra 

- k nastavení homeoffice na RUK v souvislosti s koncem povinného testování zaměstnanců, plán zrušení 

OR 2/2022, informace půjde na schůzi vedoucích odborů dne 16.2. od 10,00, zodp. p. kvestor 

- k vyhodnocení mzdové politiky fakult, mzdy a vnořené úvazky, zodp. p. kvestor 

- avízo prvního zasedání pracovní skupiny pro ekonomiku UK se uskuteční 24.2. od 16,00 v Malé aule 

Karolina 

 
 

12. Sdělení členů kolegia 

 

profesorka Rovná 

- probíhá příprava dokumentu Mission Statement 4EU+, bude předložen k projednání na KR 21.2.2022 

- info ze zasedání Government Boardu 4EU+ a vystoupení paní rektorky na tomto fóru dne 9.2. 

 

PhDr. Vymazalová 

- UK Point připravuje vznik tří elektronických aplikací ve spolupráci s ÚVT 

- organizace Kariérního dne na UK, materiál bude předložen na KR dne 21.2. 

 

prorektorka Martínková 

- příprava materiálu Cena rektora, Mimořádná Cena rektora a stanovení komisí pro udílení cen (revize 

členů, nové jmenování) a stanovení termínu předání bude projednáno na KR dne 21.2.  

- na ÚVT vzniká aplikace umožňující v první fázi vkládání prací pro udílení cen a to se spuštěním 1.5.2022 

pro podání návrhů, následně dopracování aplikace umožní i proces vyhodnocování, avízo pravidelné 

měsíční schůzky OSZS a ÚVT dne 18.2. 
- k podepsání diplomů studentům vydaných za minulého vedení UK z důvodu odložení promocí od 

listopadu 2021, bude zjištěn objem a požádán emeritní rektor prof. Zima o dopodepsání  
 

Mgr. Hurný 

- avízo zasedání prac. skupiny k tématice MBA 

- avízo setkání vedení UK s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku panem 

Radkem Špicarem dne 16.2. od 12,00 hod. 

- k budoucímu využití Studentského klubu v Celetné, příprava materiálu na KR dne 21.2. ve spolupráci 

s panem kvestorem 

-  
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MUDr. Fontana 

- probíhá příprava a komunikace s fakultami ve věci podání žádosti „Transformace VŠ“ 

 

prof. Zahálka 

- dotaz redaktora Proglasu týkající se proběhlých voleb děkana na KTF 

 

prorektor Kuklík 

- pan prorektor otevřel otázku týkající se vedení profesorského řízení na VR UK v anglickém jazyce 

v situacích, kdy habilitační řízení na fakultě bylo vedeno také v anglickém jazyce, zvážit úpravu 

jednacího řádu VR UK či zvolit jiný postup 
 

prorektor Doleček 

- informoval členy KR o vládou schváleném rozpočtu pro tento rok, s pozitivním trendem představující 

navýšení prostředků pro vysoké školy a výzkum pro rok 2022 

- informoval o komunikaci s MŠMT a identifikaci akcí UK, které by šlo využít v rámci českého 

předsednictví EU 

 

prorektorka Křížová 

- k centralizaci servisu týkající se zaměstnávání cizinců vůči fakultám, příprava informace na KR cca za 

měsíc jaké odbory RUK jsou v této věci zapojeny a určení zodpovědné osoby z odboru OZV  

 

Mgr. Zima 

- příprava programu na RKR dne 21.2.2022 

- výjezdnímu zasedání KR a RKR ve dnech 16.-18.3. se uskuteční v Chateau Šanov, začíná se obědem ve 

středu pro členy KR / ve čtvrtek pro RKR, poté následuje odpolední jednání a končí se po dopoledním 

pátečním bloku obědem dne 18.3., doprava individuálně či možnost hromadně z RUK prostřednictvím 

rektorátních vozů, nutné vyplnit na sekretariátech cestovní příkazy pro členy KR 

- členům KR byly rozdány propagační materiály vydávané UK Pointem 

 

Mgr. Jindra 

- info o nástupu protivlivového managera na RUK minulý týden 

- info o ustavení a prvním zasedání Výboru kybernetické bezpečnosti dne 11.2.2022 

 

Mgr. Hájek 

- aktualizace prezentace o UK v anglickém jazyce 

- monitoring tisku je aktualizovaný o nová klíčová slova (nové vedení a složení UK například) 

- k složení historické komise, předsedou zůstává pan prof. Royt 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
 Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

  

Příští kolegium rektorky se koná v pondělí 21. února 2022 ve 14,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina  


