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Zápis ze 4. zasedání kolegia rektorky dne 28. února 2022  

 

 

Přítomni: 

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

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

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, 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 

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

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh na udělení medaile 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrh na udělení medaile UK: 

prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., emeritní přednostka Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 

3. LF UK, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
 

Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením navržené medaile a předáním na VR UK. 

 

3. Návrh na jmenování Dozorčí rady grantového financování 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: KR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací a přípravou jmenovacích 

dopisů rektorky. 

 

4. Složení a funkce Rady 4EU+ 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR schvaluje funkci a upravené složení Rady 4EU+. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Aktualizace interní dokumentace CUIP v souladu se schválenou dokumentací z podzimu 2021 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere na vědomí navrženou aktualizaci interní dokumentace CUIP v souladu se schválenou 

dokumentací z podzimu 2021. 

 

6. Informační a kybernetická bezpečnost na UK - aktuální stav 

(Mgr. Jindra) 

 
Závěr: Kolegium rektorky UK bere předložený materiál na vědomí a ukládá realizaci kroků dle OR 

44/2021 tj. doporučuje formou úpravy nalézt prostředky novelizací Principů pro rok 2022. 

 

7. Věcný záměr založení institutu ombudsmana na Univerzitě Karlově 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a doporučuje zapracovat připomínky 

a upravit  harmonogram dle vzniklé diskuze a aktualizovaný materiál předložit na KR dne 7.3.2022. 

 

8. Koncept a realizace akce Kariérní den na UK 2022 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR bere dokument na vědomí. Ukládá předložit aktualizovaný materiál na KR dne 11.4.2022 se 

zhodnocením akce a výhledem agendy na rok 2022 (s ohledem na projekt PPSŘ, opatření 5). 

 

9. Zajištění výroby diplomů na Univerzitě Karlově 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR UK souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Jaroslavem Bínou na zajištění výroby diplomů pro 

rok 2022.  

Ustavuje pracovní skupinu vedenou paní pror. Martínkovou na přípravu legislativního a technického 

řešení budoucích změn ve vzhledu a formě diplomů a s přípravou převzetí výroby Nakladatelstvím 

Karolinum a zjištění možnosti ověřovat diplomy prostřednictvím ÚDAUK místo Czechpointu. 

Aktualizovaný materiál doporučuje předložit na KR 11.4.2022. 

 

10. Zpráva o čerpání finančních prostředků z rezervy na havárie a mimořádné události  v souvislosti 

s opatřením proti šíření koronavirové infekce  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: 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. KR 

doporučuje materiál předložit na AS UK dne 1.4. a informovat členy RKR dne 17.3.2022. 

 

11. Informace o nemovitostech v Santiagu de Compostela 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informaci o nemovitostech v Santiagu de Compostela 

a souhlasí s realizací cesty za účelem inventarizace majetku a provedení nutných úprav. Doporučuje 

novelizovat OR 41/2020 a pokračovat v krocích vedoucích k prodeji části nemovitostí a dalšího využití 

nemovitostí, což bude předmětem diskuze na výjezdním zasedání 16.3. a dále doporučuje předložit 

aktualizovaný materiál předložit na KR v dubnu. 
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12. Sdělení rektorky 

 

- informace k slavnostnímu aktu Inaugurace rektorky UK dne 3.3.2022, seznam hostů, zodp. organizační 

odbor 

- podnět k zachování streamování promocí, Závěr: KR žádá o vyjádření pověřence DPO k této otázce 

a dále požaduje předložení technického řešení přes bezpečný streamovací kanál (ÚK UK / ÚVT) 

- k situaci na Ukrajině, Závěr: KR rozhodlo o vzniku pracovní skupiny složené se zástupců vedení RUK 

a zástupců fakult a součástí na pomoc UA, koordinátorem aktivit  byl pověřen pan kancléř Zima, info na 

fakulty odejde zítra 1.3. (rozcestník), vznik FAQ na jednotný postup pro odbory OSZS, OZV a UK 

pointu, zodp. Dr. Vymazalová, nabídka pomoci s ubytováním, zapojení Nadačního fondu, spuštěn 

www.ukrajine.cuni.cz, avízo prvního zasedání krizové skupiny UA dne 2.3. od 14,30 hod. 

- k postoji UK k Rusku, Závěr: KR rozhodlo vzhledem k současné situaci pozastavit od 1.3. plnění 

meziuniverzitních smluv o spolupráci s ruskými univerzitami 
- prověřit dostupnost protiatomových krytů na UK, zodp. Mgr. Jindra, SBZ 

- paní rektorka žádá členy KR, aby objednávání služebních vozů prováděli výhradně přes email 

doprava@ruk.cuni.cz 
- dopis z Evropské kanceláře k možnosti nominovat na „Cenu evropského občana 2022“, zodp. pror. 

Křížová, info půjde na fakulty 

- žádost o záštitu Univerzitního hokejového týmu jež reprezentuje Alma mater v Evropské univerzitní 

hokejové lize, bude posouzeno, zodp. prof. Zahálka 

- pozvání na slavnostní shromáždění ke 20. výročí založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 13.4. od 

11,00 hod., zástup za paní rektorku prof. Zahálka 

- avízo setkání s náměstkem MŠMT p. Velčovským k tématům zapojení UK v rámci předsednictví v  EU 

a univerzitní aliance dne 28.3. od 10,30, účast paní rektorka, pror. Doleček, pror. Křížová, prof. Rovná 

- pozvání u příležitosti MDŽ od italského velvyslance na zahájení fotografické výstavy „Jak žijí vědecké 

pracovnice“ dne 8.3. od 18,00 hod. v barokní kapli Italského kulturním institutu, zástup za paní rektorku 

PhDr. Vymazalová 

- pozvání na 20. reprezentační ples Hl. m. Prahy a Obecního domu  
- avízo zasedání Sněmu AV ČR dne 20.4. od 9,30, zástup za paní rektorku pror. Kuklík, účastní se dále 

pror. Doleček 

- pozvání na jarní koncert ČVUT dne 22.3. v 19,30 v Betlémské kapli, zástup za paní rektorku Mgr. Hurný 

- avízo Setkání VŠ s MŠMT, MV a DZS k Ukrajině dne 2.3. od 9,00 hod., zástup za paní rektorku pror. 

Křížová 
 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Skopal 

- avízo přípravy materiálu k vypisování veřejných zakázek NPO na KR dne 7.3. 

 

MUDr. Fontana 

- probíhá finalizace návrhu změny Principů 2022, byly zmíněny základní body návrhu. Prosba o zaslání 

finálních námětů do čtvrtka 3.3. k jeho rukám, materiál bude v březnu předložen na KR a RKR a následně 

na plénum AS UK 1. 4. 2022, info ze zasedání prac. skupiny pro ekonomiku dne 24.2. 

- paralelně probíhá příprava Principů 2023, pan Dr. Fontana prosí členy KR o zaslání návrhů úprav pro 

Principy 2023 do 2-3 týdnů k jeho rukám, tak aby materiál byl předložen na KR v dubnu-květnu 2022 

a následně na AS UK v červnu 2022 

- prosí členy KR o finální sdělení k riziku „NEPLNĚNÍ“ indikátorů PPSŘ/SZ UK a identifikaci 

nepokrytých oblastí v rámci novelizace PPSŘ spadající pod jejich odbory – zaslat k jeho rukám do konce 

tohoto týdne 

 

prorektor Polák 

- info o zasedání skupiny k MBA programu dne 25.2., UK chce jít cestou mezinárodní akreditace, nejdříve 

nutné zhodnocení prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení a externími pracovníky, následně nutné 

http://www.ukraine.cuni.cz/
mailto:doprava@ruk.cuni.cz
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dořešit vlastní realizaci přes fakulty či zastřešující celek  

 

Mgr. Hájek 

- avízo vyvěšení vlajky Tibetu dne 10.3.2022, KR vyjádřilo souhlas 

 

prof. Zahálka 

- avízo zasedání AS UK dne 4.3.2022 od 10,00 v Modré posluchárně 

 

Mgr. Hurný 

- k budoucímu využití Studentského klubu v Celetné, Závěr: KaM ani cizí pronajímatel nemá zájem 

o provozování, KR rozhodlo dovybavit prostor k využití pro účely studovny a prostoru pro odpočinek 

studentů, organizačně bude spadat pod UK Point, zodp. Dr. Vymazalová, Mgr. Hurný 

 

prorektor Vlach 

- příprava ke kontrole uzlů webu UK a příslušných zodpovědných osob, info dne 2.3. na schůzi vedoucích 

odborů 

- nutné do 30.3. 2022 rozhodnut, zda se bude v roce 2023 konat celouniverzitní Ples UK, Závěr: KR počítá 

s organizací plesu v roce 2023, lze připravovat dodatky smluv 

- podnět k zabezpečení vstupu do kanceláře paní rektorky, Závěr: Mgr. Jindra připraví řešení chodby 

a kanceláře v souvislosti s analýzou měkkých cílů 

 

profesorka Rovná 

- info z jednání se zástupkyní Úřadu vlády ČR paní Ing. Lukášovou, Úřad vlády je připraven udělit záštitu 

UK v rámci předsednictví ČR v Radě EU na podzim 2022, žádost podá Marie Vymazalová 

- info ze zasedání VR CEFRES dne 23.2., kde proběhla interview s kandidáty na nového ředitele 

CEFRES, návrh byl předán na CNRS a Francouzské MZV 

- avízo setkání Rady 4EU+ k posouzení 27 přihlášek do výzev Minigrants 2022 dne 7.3. od 11,00 hod.  

v Malé zasedačce 

- avízo konání Výroční konference Coimbra Group ve dnech 8.-10.6., několik vystoupení paní rektorky 

 v její roli honorární prezidentky CG a dne 10.6. dopoledne předání našeho předsednictví rektorce 

univerzity v Padově na zasedání General assembly CG, účast ostatních prorektorů 

- avízo slavnostního oběda před inaugurací paní rektorky se zástupci všech partnerských univerzit 4EU+ 

a Secretary General Isabelle Kratz se účastní 7 zástupců členů KR dne 3.3.2022 

 

prorektorka Křížová 

- vzhledem ke změně politické situace se UK rozhodlo z pozice administrativního koordinátora pozastavit 

projekt Eastern Partnership university cluster - Východního partnerství, zapojené univerzity ze zemí EU 

budou informovány 

- info z jednání s nám. Velčovským, řešena záštita MŠMT na konferenci ÚJOP Malé jazyky a záštita na 

konferenci Suistanable development 

 

PhDr. Vymazalová 

- info z přípravného jednání k plánované konferenci Suistainable development dne 14.11. 2022 na UK 

- avízo panelové diskuze „Ženy ve vědě“ dne 14.3. od 17,00 hod., kterou zahájí paní rektorka 

 

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

 Příští kolegium rektorky se koná v pondělí 7. března 2022 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina  


