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Zápis z 5. zasedání kolegia rektorky dne 7. března 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 
 

Omluveni: 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 

financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích. 

 

3. Registrace pracovišť UK do "Seznamu potenciálních hostitelských institucí" v rámci první výzvy 

pro Dioscuri centra v ČR 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a souhlasí s přihlášením fakultami 

navržených pracovišť UK do "Seznamu potenciálních hostitelských institucí" v rámci první výzvy MŠMT 

pro Dioscuri centra v ČR. 
 

4. Rozpis prostředků GA UK v roce 2022 

(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: KR UK souhlasí s předloženým materiálem. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Zahájení zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy 

(prorektor Skopal) 

 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, navrhuje vytvořit celouniverzitní platformu pro IT 

(CePIT) a doporučuje materiál předložit k projednání na výjezdním zasedání RKR dne 17.3.2022.  

 

6. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2022 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere návrh se souhlasem na vědomí a souhlasí s předložením dokumentu na 

RKR a AS UK k projednání na jejich nejbližších zasedáních, s tím, že v materiálu bude upřesněna výše 

prostředků vyčleněných na opatření vztahující se k reakci univerzity na krizi na Ukrajině.  

Dle diskuze dále KR rozhodlo o přípravě materiálu postihující varianty budoucí práce a nastavení pravidel 

využívání fondu „Mikuláš“. Materiál bude předložen na KR dne 16.3., zodp. p. kvestor. 

 

7. Příprava projektu Transformace VŠ na UK - vyřešení problematiky DPH 

(MUDr. Fontana, prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženým postupem řešení problematiky DPH v celouniverzitní 

žádosti do výzvy Transformace VŠ v alokaci specifického cíle A. 

 

8. Věcný záměr založení institutu ombudsmana na Univerzitě Karlově 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky přeložilo projednávání materiálu po zapracování a vypořádání připomínek 

DPO pověřenkyně na KR dne 16.3. 

 

9. Plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a po zapracování úprav ho doporučuje předložit na RKR dne 

17.3. a následně na AS UK dne 1.4. Opatření a aktivity týkající platné pro rok 2022 budou zaneseny do 

trvajících úkolů Kolegia rektorky.  

 

10. Podpora studujících a uchazečů/uchazeček se socioekonomickým znevýhodněním na UK v roce 

2021 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informace o čerpání podpor pro studující se socioekonomickým 

znevýhodněním v roce 2021. Kolegium rektorky schvaluje, aby služba Internet zdarma byla nadále 

poskytována znevýhodněným studujícím UK. 

 

11. Návrh metodiky Stipendium v případě akutní tíživé situace studenta 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje zanést úpravy vzniklé z diskuze a vytvořit návrh 

formuláře k uvedení všech stipendií, které žadatel pobírá a následně konzultovat materiál na výjezdním 

zasedání s členy RKR dne 17.3. 

 

12. Možnosti ukrytí a aktuální stav úkrytů na UK 

(Mgr. Jindra) 

 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí, fakulty budou informovány. 
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13. Sdělení rektorky 

 

- avízo zasedání pracovní skupiny k Ukrajině dnes od 17,00 hod. 

- avízo oslav založení UK dne 6.4. 

- k podpoře sportovců v rámci ČAUS, Evropské univerzitní hry 2022, v Lodži 17. - 30. července 2022 

(EUH), zodp. prof. Zahálka 

- k harmonizaci webu, DG klienta, připravit materiál na KR, zodp. pror. Skopal s ÚVT 

- avízo zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu vysokých škol dne 16.3. od 13,00 hod. on-

line, účast paní rektorka 

- pozvání na konferenci Implementace Metodiky 17+ pořádá RVVI a MUNI dne 30. 3. 2022 od 12,30 hod. 

v Brně, účast pror. Krištoufek 

- pozvání na setkání Nadace - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových dne 10.3. v Lužanech, zástup 

za p. rektorku pan kancléř Zima 

- pozvání na zahájení 25. národního kongresu ČSOT dne 19.5. v 11,00 hod. v hotelu Clarion, zástup za 

paní rektorku pror. Martínková 

- pozvání na přednášku AV ČR „Podivuhodný svět radionuklidů – od fyziky k medicíně“ dne 4.4. od 16,00 

hod., zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- materiály na výjezdní zasedání KR a RKR ve dnech 16. - 18.3. budou dodány odbory RUK a rozeslány 

na fakulty v pátek 11.3.2022 

- čerpání dovolenek je nutné hlásit na všech institucích, kde má člen KR úvazek, nestačí jen na RUK 

- cestovní příkazy pro členy KR lze zadat prostřednictvím rektorátu, nutné prověřit na personálním odboru, 

zodp. p. kvestor 

 
 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Krištoufek 

- zapojení Univerzity Karlovy v rámci meziuniverzitní výzvy Excelence pro bezpečnější společnost ve 

spolupráci s MUNI a ČVUT, koordinuje CUIP, příprava materiálu na KR, zodp. p. kvestor 

 

prorektor Doleček 

- info k AVU 

- ve vedení prg.ai dojde k výměně v souvislosti se změnou vedení UK, členkou se stane prof. Králíčková 

- příprava podkladů pro jednání prac. sk. pro ekonomiku dne 9.3. 

 

Mgr. Hurný 

- k vzdělávacímu portálu, domluvit schůzky s paní rektorkou a pror. Skopalem 

 

prorektor Vlach 

- avízo akce „Dítě Česka“ organizuje UNICEF dne 20.11.2022 
- nabídka z CPPT na promítání filmu „ Elegance molekuly“ dne 6.6. cca od 17,00 po skončení KR 

v Kampusu Hybernská 
- byl ukončen projekt Česko! A jak dál? 

 

profesorka Rovná 

- info z dnešního zasedání Rady 4EU+ , která posuzovala 27 návrhů v rámci výzvy CU Minigrants 2022, 

22 jich bylo podpořeno, někde s finančním krácením 
- avízo zasedání Management Committee 4EU+ dne 7.3., témata Microcredentials, Mission Statement 
- příprava rozpočtu na další 4 roky v rámci 4EU+, podklad od I. Kratz, bude projednáno s pror. Dolečkem 

 

prorektorka Martínková 

- k problematice nezaplacených poplatků za delší studium, za přijímací řízení u studentů postižených 

válkou na Ukrajině, bude projednáno s fakultami na RKR dne 17.3. 
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- rovněž tak přístup k uznávání nostrifikací a  poplatkům za nostrifikace u studentů postižených válkou na 

Ukrajině, bude projednáno s fakultami na RKR dne 17.3. 

 

prorektorka Křížová 

- info z jednání s organizátory světového kongresu Europa Nostra v Karolinu, řešen pronájem a participace 

z naší strany 

 

profesor Strakoš 

- info z jednání se zástupci institucí pro ERC granty dne 24.2., termín registrace uchazečů o zařazení do 

procesu pro získání grantů je do 11. 4. 2022 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se koná v pondělí 14. března 2022 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina  


