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Zápis ze 7. zasedání kolegia rektorky dne 16. - 17. 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 

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

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Stipendium Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 

(prorektorka Křížová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere materiál na vědomí a pro rok 2022/2023 doporučuje první variantu návrhu, 

tj. podpořit 2 studenty. 

 

3. Návrh komise pro udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 

(prorektor Vlach) 
 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje nominaci na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 

Výzkumnému týmu IKSŽ FSV za projekt platformy bojující proti dezinformacím a skupině osob 

sdružených v projektu Sinopsis. Poděkování obdrží rovněž prof. Jan Konvalinka za jeho významné 

aktivity během pandemie COVID-19. 
 

4. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a dějinami České republiky 

a očekávané události na ROK 2022 s přihlédnutím k předsednictví ČR v Radě EU 

(prorektor Vlach) 
 

Závěr: KR bere na vědomí informace o přehledu výročí, významných událostí a o realizaci souvisejících 

akcí v průběhu roku 2022, a předkládá materiál na vědomí RKR. Akce pořádané v souvislosti 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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s předsednictvím ČR v Radě EU ukládá zveřejnovat na speciálním webu UK, připraveném k této 

příležitosti. 
 

5. Celouniverzitní projektová žádost „Transformace pro VŠ na UK“ (výzva Národního plánu obnovy, 

komponenta 3.2 Transformace VŠ) 

(prorektor Doleček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s celouniverzitní projektovou žádostí „Transformace pro VŠ na UK“ 

a doporučuje její předložení k vyjádření Správní radě Univerzity Karlovy. 
 

6. Návrhy změn ve finančních limitech Programu na podporu strategického řízení UK 2022 - 2025 

(prorektor Doleček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrhovanými změnami finančních limitů v Programu na podporu 

strategického řízení UK 2022 – 2025.  
 

7. Věcný záměr založení institutu ombudsmana na Univerzitě Karlově 

(kancléř Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo přepracovaný předložený materiál a pověřuje kancléře postupovat 

dle přiloženého harmonogramu. 

 

8. Návrh změny opatření rektora č. 41/2020 -  Metodický pokyn k převodům vlastnického práva 

k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh změny opatření rektora č. 41/2020 – Metodický pokyn 

k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity a doporučuje navrhované 

opatření rektorky vydat. 

 

9. Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukové centra    v prostorách Fakulty tělesné 

výchovy a sportu 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít se  Sportify FIT, s.r.o., IČO: 06156533, se sídlem 

José Martího 269/31, Praha 6, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru 

sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 

- Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 

1807,6 m², za měsíční nájemné ve výši 80 000,- Kč, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému 

senátu UK v souladu s čl. 51   odst. 1 Statutu UK v Praze. 
 

10. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí  

(„Mikuláš“) 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a doporučuje 

jej po úpravě předložit ke schválení Akademickému senátu UK. 
 

11. Sdělení rektorky 

 

- info o volbě nového rektora Mendelovy univerzity, stal se jím současný děkan agronomické fakulty Jan 

Mareš 

- avízo předávání Ceny rektorky, Mimořádné ceny rektorky, Bolzanovy ceny dne 12.4. od 14,00 ve 

Vlasteneckém sále Karolina 

- zapojení studentských dobrovolníků do akcí na pomoc spojených s válkou na Ukrajině, jako poděkování 
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koordinátorům a všem těmto dobrovolníkům uspořádá vedení UK happenig s koncertem na Husově 

dvorku dne 12.5.2022 v odpoledních hodinách, pozváni budou zapojení dobrovolníci s účastí členů KR 

a pozváni budou i děkané fakult, zodp. M. Čihák, V. Barnová - organizační odbor, OVV 

- připomínky k Organizačnímu řádu RUK lze zaslat do 23.3., materiál bude předložen na KR dne 4.4. 

- avízo zasedání Správní rady UK dne 29.3. od 18,00 hod. ve Velké zasedací síni 

 

 

12. Diskuze členů KR nad tématy: 

 

- návrh nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí 

UK, zodp. p. kvestor 

- jazykové kompetence studentů, Závěr: důsledně dohlížet dle vydiskutovaných standardů v panelech 

RVH, zodp. pror. Polák a OKVA, M. Čihák  

- ukrajinská krize (řeší OSZS, OZV, UK Point, KaM, a další), zveřejňuje OVV, nabídky v rámci ČR 

centralizuje na národní úrovni DZS, info je na webech pro studenty „Study in.cz“, pro akademiky 

„Research in.cz“ 

- probíhá ve spolupráci s Magistrátem Hl. m. Prahy pomoc s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny na kolejích 

Větrník a Hostivař, zodp. KaM 

- stipendium v akutní tíživé situaci, Závěr: KR stanovilo jasná pravidla pro udělení stipendia a určilo výši 

a délku finanční pomoci studentům v akutní tíživé situaci, info členům RKR, zodp. Dr. Vymazalová 

- k otázce uznávání čestných prohlášení u žadatelů postižených válkou, týká se jednak přijímacího řízení, 

tj. místo dokladu o složení maturitní zkoušky a jednak uznání dosaženého vzdělání (obecná nostrifikace, 

regulovaná povolání), zodp. pror. Martínková 

- k proplácení zakoupených antigenních testů fakultám, zodp. p. kancléř 

- profesně orientované formy vzdělávání, Závěr: KR rozhodlo obměnit složení pracovní skupiny k MBA 

programům a pokračovat v přípravě s novými parametry, zodp. pror. Polák 

- členové KR byli seznámeni prostřednictvím Mgr. Baťkové s prezentací „Program na podporu 

strategického řízení VŠ 2022-2025“, Závěr: Členové KR získali přístup do aplikace k PPSŘ, kde je nutné 

zaktualizovat kontakty u spolupracujících odborů, zodp. Dr. Fontana 
 
 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Krištoufek 

- info o proběhlých schůzkách a jednáních na fakultách a centrech s pracovníky oddělení vědy, bude 

připraven materiál na KR 

 

prorektor Doleček 

- info ze zasedání Repre komise dne 16.3. na MŠMT 

- k žádosti o nominaci dvou zástupců UK do grémia prg.ai, Závěr: KR navrhuje paní rektorku UK prof. 

Králíčkovou a jako druhého zástupce pana prorektora prof. Skopala, zodp. p. kancléř 

 

kancléř Zima 

- členové KR obdrží od pana kancléře email s administrativními informacemi týkající se evidence pracovní 

doby, dovolené atd a informativní dokumenty k pravidelnému ročnímu hodnocení zaměstnanců 

- sekční prorektoři budou přítomni u ročního hodnocení svého vedoucího odboru 

 

Martin Čihák 

- info ze setkání se studentskými senátory AS UK, řešena otázka jazykového vzdělávání našich studentů 

na fakultách 

 

prorektorka Křížová 

- k problematice přijímání ukrajinských studentů – vznikají manuály UA akademici a studenti, možné 

zaslat připomínky členů KR do konce týdne paní prorektorce, následně bude podstoupeno na fakulty 
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formou interního sdělení paní rektorky  

 

profesor Zahálka 

- avízo zasedání komise pro vědu AS UK dne 22.3. od 16,00 hod. v Malé aule 

- avízo zasedání předsednictva AS UK dne 22.3. od 17,30 hod. 

 

prorektor Vlach 

- avízo nové kategorie v Českých hlavičkách na téma udržitelný rozvoj 
- příprava soutěže PROPAGUJ UK, minigrantová soutěž pro studenty UK, jejíž podmínkou je 

mezioborová spolupráce 
- info o spuštění anglické mutaci webu #Ukrajine 

 

prorektorka Martínková 

- k přípravě připomínek k novele Zákona o pedagogických pracovnících, včetně stanovisek zapojených 

fakult, jež připravují budoucí učitele, zaslat do 21.3. na ČKR 

- avízo schůzky se studijními proděkany lékařských fakult dne 21.3., bude řešena otázka nostrifikací u 

regulovaných povolání ve spolupráci s IPVZ a MŠMT 

- příprava jednotících kritérií postupu vymáhání poplatků za delší studium  

 

PhDr. Vymazalová 

- info ve věci války na Ukrajině, velká vytíženost info linky UK Pointu, ISIC 

 

prorektor Polák 

- avízo zasedání pracovní skupiny k MBA, MPA programům dne 22.3. 

 

Mgr. Jindra 

- avízo vzniku pracovní skupiny k protivlivové bezpečnosti s účastí zástupců z klíčových odborů RUK 

a součástí 

 

prorektor Kuklík 

- seznámil členy KR s návrhem  nového složení VR UK, bude předloženo ke schválení Plénu AS UK dne 

1.4.2022 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční dne 28. března 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


