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Zápis z 6. zasedání kolegia rektorky dne 14. 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 

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 

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 

 

Omluveni: 

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

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

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 

Doc. MUDr. Jiří F r o n ě k, Ph.D.    1. LF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem. 
 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Monika K l í r o v á, Ph.D.    3. LF 

MUDr. Pavel T a i m r, Ph.D.     3. LF 

RNDr. Aleš B e z r o u k, Ph.D.    LF HK 

MUDr. Zbyšek P a v e l e k, Ph.D.    LF HK 

MUDr. Terezie Š u l á k o v á, Ph.D.    LF HK 

Mgr. Jan H a n u š, Ph.D.     MFF 

Mgr. Petr D v o ř á k, Ph.D.     PřF 

Vagia D o u d a k i, PhD.     FSV 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhu MUDr. Zbyšek P a v e l e k, Ph.D., u kterého bude oslovena fakulta LF HK s dotazem týkající se 

jeho mezinárodní aktivity. 

 

3. Doktor honoris causa 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa: 

Prof. MUDr. Jiří B á r t e k, CSc., Dr.h.c.   1. LF 

Prof. Ohad M e d a l i a, Dr.     1. LF 

Ing. František Š v e c, DrSc.     FaF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo předložení návrhů komisi pro udělování čestné vědecké 

hodnosti doktora honoris causa. 

 

4. Současný stav projektu zajištění archivace digitálních dokumentů UK a plán dokončení Digitálního 

archivu UK 

(prorektor Kuklík) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere materiál na vědomí. Kolegium ukládá vedoucímu Archivu UK a řediteli 

ÚVT UK dokončení Digitálního archivu UK dle zákona č. 499/2004 Sb. včetně zajištění druhého úložiště 

v lokalitě Plzeň či Hradec Králové a předložení tabulky s rozpadem prostředků do dílčích kategorií. 

 

5. Zpráva o fungování opatření k prevenci sexuálního obtěžování na Univerzitě Karlově 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o fungování opatření k prevenci sexuálního obtěžování 

na Univerzitě Karlově, ukládá provést srovnávací analýzu z jiných národních i mezinárodních univerzit 

a pokračovat v dalších podpůrných aktivitách. 

 

6. Zpráva o průběhu příprav Dne celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o průběhu příprav Dne celoživotního vzdělávání 

& Festivalu absolventů. 

 

7. Informace o průběhu realizace stavebních akcí v programech reprodukce majetku v jednotlivých 

dotačních programech 

(prorektor Doleček) 

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

reprodukce majetku v programech 133D 22E, 133D 221, 133 240, NPO, OP VVV a dalších akcí doposud 

nezařazených.  

Kolegium ukládá prorektorovi pro strategickou spolupráci a rozvoj informovat dotčené fakulty o možném 

riziku nerealizovat doposud neregistrované akce v plánovaném čase z důvodu limitů výdajů ze státního 

rozpočtu u programu 133 220 a 133 240. 
 

8. Navýšení finanční účasti univerzity na přípravě a realizaci provizorní menzy v rámci výstavby 

Kampusu Albertov 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo potřebu navýšení finanční účasti univerzity na přípravě a realizaci 

provizorní menzy v rámci výstavby Kampusu Albertov a doporučuje: 
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1/ podat na AS UK žádost o přeschválení záměru nevyužité částky 2.500.000,- Kč z Kampusu Albertov 

na výstavbu provizorní menzy 
2/ podat na AS UK žádost o nevratný příspěvek ve výši 16.675.000,- Kč na dofinancování výstavby 

provizorní menzy. 
 

9. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „ Dobudování výukových prostor areálu 

teoretických ústavů 2. LF UK“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 a dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 na zhotovení stavby s názvem 

„Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako 

objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 

05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem  je prodloužení termínu realizace díla 

o devět kalendářních dní, dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 638 

894,30 Kč bez DPH, a doporučuje předložit ho k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 

radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů k uzavření smlouvy. 
 

10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „ Dobudování výukových prostor areálu 

teoretických ústavů 2. LF UK“ 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 a dodatku č. 3 na zhotovení stavby 

s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou 

Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 

Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem  je rozšíření předmětu 

smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 780 797,58 Kč 

bez DPH, a doporučuje předložit ho k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, ve znění pozdějších předpisů k uzavření smlouvy. 
 

 

11. Sdělení rektorky 

 

- avízo přípravy materiálu Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, bude projednáno na výjezdním 

KR dne 16.3. 

- členové KR obdrželi materiál Rozdělení agend KR, materiál bude projednán na RKR dne 17.3. 

- k přípravě rozpočtu odborů RUK prostřednictvím vedoucí EO Ing. Wehrenberg, projednání bude 

přítomen sekční prorektor nebo člen KR a vedoucí příslušného odboru, definovat vnitřní rezervy na 

odborech z akcí, co se nebudou konat a naopak informovat o chystaných akcích v roce 2023, aby bylo 

propsáno do návrhu Principů 2023 
- avízo slavnostního zasedání k 647. výročí založení UK dne 6.4. v 15,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- avízo udělení dr.h.c. prof. Weisstubovi dne 5.5. ve 14,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- pozvání na konferenci SPFM ČGPS ČLS JEP dne 7.4., zástup za paní rektorku pror. Polák 

- pozvání na pietní večer u příležitosti 80. výročí prvního transport Židů ze Slovenska dne 29.3. v 18,00 

v Terezíně, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 
 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Kuklík 

- dojde k obnovení komise pro udělení Ceny Karla IV., cena bude udělena v roce 2023, jeden návrh již  

UK obdržela (prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker) 
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prorektor Doleček 

- k projednávání Zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, dne 17.3. bude projednán v Senátu PČR 

- avízo zasedání Repre komise dne 16.3. na MŠMT 

- k aktivitám AVU ČR, zejména ve vztahu k reformě doktorského studia, rozpočtu DKRVO, M2017+ 

a mezinárodní spolupráci ve vysokém školství a výzkumu 

 

kancléř Zima 

- příprava bodů programu na zasedání Pléna AS UK dne 1.4.2022, avízo zasedání předsednictva dne 22.3. 

od 16,00 hod. 

 

profesorka Rovná 

- info ze zasedání LERU – CE7 MEETING v Lublani dne 12.3., avízo zasedání LERU CE7 na UK 

v termínu 9.-10.9.2022 

- info z Coimbra Group – suspendovala členství Petrohradské univerzitě v této asociaci 

- avízo annual meetingu Coimbra Group v Padově, nabídka přihlásit se pro členy KR 

- avízo zasedání Management committee 4EU+ dne 14.3., na programu European degree a návrh rozpočtu 

projektu EUP2 (1CORE) z EK s finanční spoluúčastí univerzit 

- info k CEFRES, financování Ceny Jacques Derrida, v minulosti bylo realizováno prostřednictvím Nadace 

K. Janečka 

- info ze zasedání prac. skupiny pro gender na FSV, návrh na podporu nejen školkovného, ale i jeslí, 

eventuálně chův 
 

prorektorka Martínková 

- k situaci na Ukrajině, nutné vytvořit návod k „freemover“ pomocí OZV a OSZS k přijímacímu řízení, 

ideálně do konce týdne 

- připravují se připomínky k novele Zákona o pedagogických pracovnících a školního zákona pro ČKR, 

spolupráce s MUNI a UPOL 

- k zvýšenému objemu žádostí o nostrifikace v souvislosti s válkou na Ukrajině, avízo jednání s lék. 

fakultami dne 21.3. – regulovaná povolání 

 

PhDr. Vymazalová 

- žádost z buňky OSN k pořádání tiskové konference na UK týkající se Udržitelného rozvoje ve spolupráci 

s AV ČR a CoŽP, online připojení Ženevy, Závěr: KR souhlasí s pořádáním TK, organizátorům bude 

nabídnut prostor Kampusu Hybernská dne 4.4.2022  

- info o schůzce a setkání odborného panelu k přípravě konference k Udržitelnému rozvoji v rámci 

Předsednictva ČR v EU v listopadu na UK, program konference bude dvoudenní 

 

prorektor Polák 

- info o ukončené pilotní fázi hodnocení SP, představena prezentace „Postupu hodnocení studijních 

programů“, jež se aplikuje pro hodnocení všech SP na UK do r. 2031, metodologie počítá s vytvořením 

benchmarku (mezinárodním i národním), ideálně spustit proces hodnocení od září 2022, s prezentací 

budou seznámeni členové RKR dne 17.3. na výjezdním zasedání 

 

pan kvestor 

- info o uhrazení správního poplatku 2.000,- Kč týkající se žaloby na MMR 

- žádost obce Zahrádky na výpůjčku našich pozemků v areálu zámku Zahrádky k organizaci 4 tradičních 

obecních slavností, Závěr: KR s výpůjčkou pozemků souhlasí 

- žádost o záštitu nad 24. ročníkem koncertu „Noc s hvězdami“ na zámku Zahrádky dne 6.8.2022, Závěr: 

KR souhlasí s udělením záštity 
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Mgr. Hájek 

- v rámci Oslavy 647. výročí založení UK proběhne předání Cen B. Hrozného a M. Petruska a podpory 

Donatio Universitatis Carolinae, vše bude streamováno ze strany RTL FSV a pokryto redakčně 

i fotografem 

- vyšlo nové číslo magazínu Forum 1/2022 , které představuje nové vedení UK 

- odejde dopis na odbory RUK ve věci aktualizace uzlů webu UK a aktualizace zodpovědných osob -

editorů těchto uzlů 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční ve dnech 16.- 17. března 2022 jako výjezdní zasedání v Château 

Šanov 


