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Zápis z 8. zasedání kolegia rektorky dne 28. 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 
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 UK 

(prorektor Kuklík) 
 

Návrh na udělení medaile UK: 

 prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. LF UK, návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
 

Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením navržené medaile. 
 

3. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2021 

(prorektor Kuklík) 
 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Bedřicha Hrozného 

za tvůrčí počin: 

 1. LF UK - SMRČKA, Václav, et al. Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture  

 FHS UK - prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. + tým, Soubor monografií realizovaných v rámci 

grantového projektu „Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)  

 PřF UK - Skupina doc. Jovany Sádlové a prof. Petra Volfa z katedry parazitologie 
 

4. Předčasné odchody ze studia: Šetření za akademický rok 2020/2021 a analýza předčasných 

odchodů ze studia na Univerzitě Karlově 

(MUDr. Fontana) 
 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium rektorky se seznámilo s daným materiálem, členové KR mohou zasílat své připomínky 

a náměty k šetření do 8. 4. 2022 na email: oas@ruk.cuni.cz, následně bude připravena prezentace a 

materiál pro RKR dne 2.5.2022. 
 

5. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 

2021 

(MUDr. Fontana) 
 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje textovou část Bilanční zprávy o naplňování plánu realizace 

Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021 a souhlasí s jejím předložením RKR a AS UK.  
 

6. CEFRES – zhodnocení spolupráce a výhled aktivit 

(profesorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium bere na vědomí zhodnocení spolupráci a výhled aktivit CEFRES. Financování 

dvou POST DOC pozic bude probíhat stejně jako v minulých letech (ze zdroje FOND JUNIOR - OZV). 
 

7. Výroční zpráva o činnosti 2021 

(kancléř Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje texty dopracovat dle 

připomínek tak, aby byl dodržen již schválený harmonogram předkládání VZČ 2021 příslušným 

univerzitním orgánům. Další projednání VZČ bude na KR dne 25. 4. 2022. 
 

8. Pasportizace objektů Univerzity Karlovy 

(prorektor Doleček) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a souhlasí s inovací elektronické 

pasportizace objektů Univerzity Karlovy a s navrženým dalším postupem při její realizaci. Doporučuje 

další jednání týkající se prověření personálních kapacit. 

 
9. Ubytovací zařízení RUK – Opitzův dům 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: KR bere materiál po úpravách na vědomí, cenový návrh bude předložen na KR dne 4.4. a 

následně s materiálem budou seznámeni členové RKR. 
 

10. Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS  

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako 

kupujícím a Danielou Holou, bytem Sestupná 289/1, Praha 6 a Jaromírem Šestákem, bytem Rybničná 

14/3a, Praha 6, podílovými spoluvlastníky jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 

parc. č. 302/100, k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši  26 500,- Kč, a doporučuje návrh 

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

předchozího 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 

 

- info z dnešního jednání prac. skupiny pro pomoc Ukrajině koordinované MŠMT nám. Wildovou, účast 

zástupci univerzit, RVŠ (řešeno např. přijímání studentů, zajištění online výuky s partnerskými 

univerzitami na Ukrajině, dobrovolnictví a kreditace studentů, posílení spolupráce s ukr. univerzitami, 

vyzdvižen projekt ÚFAL LINDAT Translation) 

- usnesení Předsednictva ČKR ve spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů dne 21.3.2022 

mailto:oas@ruk.cuni.cz
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- příprava novely OR Organizační řád rektorátu UK, zaslat připomínky panu kancléři do 30.3., materiál 

bude projednán na KR dne 4.4. 

- pozvání na koncert u příležitosti 150. výročí narození J. Plečnika dne 1.4. ve 20,00 hod. v Kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. J. z Poděbrad, zástup za paní rektorku pror. Martínková 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Krištoufek 

- info z Mezinárodní rady UK – byli vybráni kandidáti na podporu Donatio. V tomto roce ji obdrží a 

převezmou v rámci Oslav založení UK dne 6.4.2022 tyto osobnosti: 

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – 2. LF UK 

prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc – FF UK 

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – PřF UK 

prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – PřF UK 

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – MFF UK 

- info z prvního zasedání komise pro vědu AS UK dne 22.3. 

 

MUDr. Fontana 

- info z krizového štábu, FAU zveřejnila na webu MŠMT metodický pokyn k sankcím týkající se 

Běloruska a Ruska 

- k připravovaným výzvám MŠMT týkající se dalších aktivit, např. regionální školství, zapojení fakult, 

poskytovatelem je UK (jedno IČO), proto je nutné centrální řešení, info podá p. kvestor na KR dne 4.4. 

 

prorektor Doleček 

- info z dnešního jednání s náměstkem MŠMT V. Velčovským k přípravě OP JAK, dojde k svolání 

interní schůzky k této otázce a rovněž tak k VVI 
- info z jednání v rámci AVU, rozdělení agend v pěti klíčových oblastech (zapojeni pror. Doleček, pror. 

Křížová, pror. Krištoufek), informace půjde do konce týdne členům KR emailem, následně bude 

připraven materiál na KR  

- podnět na vytvoření týdenní svodky s dopisy zaslanými státními orgány paní rektorce 

 

profesor Zahálka 

- k rozpočtu a budoucnosti Rady sportu UK 

- AS UK obdržel podnět z fakult týkající se financování Cooperatia v rámci rozpočtového provizoria, 

Závěr: Odbor OVaV rozešle dopis děkanům k této otázce, zodp. pror. Krištoufek 

- info k zítřejšímu zasedání EKAS, podněty od senátora Farkaše 

- debata nad gender označením OR, paní rektorka projedná s Dr. Stašou 

 

prorektor Vlach 

- info ze schůzky rektorů VŠ s ředitelem ČT p. Dvořákem 
 

prorektorka Martínková 

- info z jednání s MUNI a UPOL nad přípravou připomínek k Zákonu o pedagogických pracovnících 

- info o výrazném navýšení počtu žádostí na OSZS týkající se nostrifikací, způsobené žádostmi osob 

z Ukrajiny 

- info ze setkání studijních proděkanů 

 

PhDr. Vymazalová 

- stipendium v akutní tíživé situaci řeší UK Point a OSZS, problematika podpory běloruských studentů – 

stanovena pravidla zohledňující studijní výsledky 

- podnět k nalezení volných pracovních ploch v rámci RUK 
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Mgr. Jindra 

- info o krocích souvisejících s Metodickým doporučením pro VŠ a VVI v souvislosti s mezinárodními 

sankcemi vůči Rusku a Bělorusku, fakulty a součásti budou osloveny stran další spolupráce   

 

Mgr. Hájek 

- avízo Rektorského sportovního dne 11.5.2022, zapojení a focení členů KR na sportovištích 

- příprava open air koncertu dne 12.5. od 17,30 hod. na Husově dvorku jako poděkování dobrovolníkům 

za pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině, poděkování V. Barnové s přípravou 

 

profesorka Rovná 

- zpráva z pracovní cesty na pařížskou Sorbonnu 24. - 25.3., setkání s prezidentkou SU Nathalie Drach-

Temam a dalšími členy vedení a členy týmů 4EU+ 

- avízo konání konference Evropských univerzitních aliancí a společenské odpovědnosti v rámci 

francouzského předsednictví v Radě EU na UK, společně s DZS a UK, dne 11.5. dopoledne, účast paní 

rektorka, prof. Rovná, za univerzitu Sorbonne Vice prezident Guillaume Fiquet 
- k European Research Area a Research assessment pro jednání Evropské komise se stakeholders v rámci 

Coimbra Group, zapojení prorektora pro vědu 

- avízo setkání IT UK a pařížské Sorbonne dne 26. - 27.5. na UK 

- příprava na výzvu Evropské komise pro Evropské univerzitní aliance k vytváření European degrees 

počátkem července t.r. 

 

kvestor 

- info z KT, KaM stále ubytovávají 400 uprchlíků zajištěných přes Magistrát hl. m. Prahy 

- pracovně právní spor na FF UK, info na KR dne 4.4. 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční dne 4. dubna 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


