
 1 

 

Zápis z 10. zasedání kolegia rektorky dne 11. dubna 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 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na udělení medaile: 

prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc., FF UK, návrh FF na udělení historické pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržené medaile, předání proběhne ve Vile Lanna dne 23.6. a ocenění 

předá pan prorektor Kuklík. 

 

3. Informace o Asociaci výzkumných univerzit ČR 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložené informace na vědomí a ukládá prorektorovi pro strategickou 

spolupráci a rozvoj projednat další postupy v rámci UK. 
 

4. Rozdělení prostředků Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2022 

(prorektor Křížová) 

 

Závěr: KR materiál projednalo a vzalo na vědomí. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Zapojení zaměstnanců RUK do navazujícího projektu 4EU+ „1CORE“ 

(profesorka Rovná) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 

 

6. Šetření EUROGRADUATE: Informace pro kolegium rektora a nominace kontaktní osoby za 

Univerzitu Karlovu 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere informaci na vědomí a do koordinační skupiny Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy nominuje Mgr. Filipa Macharta z Oddělení analýz a strategií. Dále doporučuje 

centrálně sledovat a informovat OAS o všech probíhajících šetření na UK, jež jsou zadávána 

ministerstvem, fakultou či univerzitou, informováni budou vedoucí odborů dne 27.4.2022. 
 

7. Personální obsazení Rady celoživotního vzdělávání UK 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s jmenováním nového složení 

Rady ČŽV. 

 

8. Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

(prorektor Kuklík) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Organizačního řádu RUK a navrhuje po úpravách vydat 

formou nového OR s účinností od 1.5.2022.  

Dále ukládá panu kvestorovi připravit OQ řešící personálie na odborech, OR řešící podpisový řád a novelu 

OQ řešící oběh dokumentů (šablony, odměny atd.) 

 

9. Investiční akce KaM 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo zprávu o stavu přípravy investičních akci Kolejí a menz.  

U veškerých akcí ukládá paní ředitelce Valdové doplnit zodpovědné osoby za konkrétní akce a předložit 

k posouzení financování Ing. Wehrenberg. Dále ukládá pro bod 1 (Švehlova kolej) předložit dodatečný 

materiál na KR dne 19.4.  

Kolegium rektorky doporučuje projednání investičních akcí a jejich úvěrového krytí na jednání RKR dne 

2. 5. 2022, na AS UK dne 13. 5. 2022 a také na SR UK. 

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě darovací – napojení ke kampusu Mephared  

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

mezi   Univerzitou Karlovou jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, PSČ 500 04, Hradec 

Králové, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku o výměře 1 m² 

odděleného z pozemku parc. č. 725/190 k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové 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. 
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11. Sdělení rektorky 

 

- avízo a pozvání členů KR na výroční konferenci Coimbra Group v Padově ve dnech 8. - 10.6. 

- avízo a pozvání členů KR na Annual meeting Aliance 4EU+ v Kodani ve dnech 26. - 28.10. 

- pozvání na inauguraci rektora VŠE dne 22.4. v 11,00 hod., zástup za paní rektorku pror. Krištoufek 

- avízo návštěvy vedení UK na 2. LF UK dne 9.5. mezi 9,00 – 12,00 hod., účast paní rektorka, pror. 

Doleček, Dr. Fontana, pror. Kuklík  

- připravit plán interních auditů jako materiál na KR, zodp. Dr. Klusoňová 

- pozvání na mezinárodní konferenci o etickém poradenství ve zdravotnictví dne 27.5. na PF UK, zástup 

za paní rektorku pror. Polák 

- avízo návštěvy vedení UK na PedF UK dne 21.6. mezi 9,00 – 13,00 hod., účast paní rektorka, pror. 

Skopal, pror. Doleček, pror. Martínková 

- avízo jednání ke studentským kolejím na Jižním Městě s VŠE a VŠCHT dne 4.5. od 17,00 hod., účast 

paní rektorka, pan kvestor 

- avízo přerušení KR dne 19.4. mezi 14,30 – 16,00 hod z důvodu akce CEDMO, organizuje Dr. Moravec 

z FSV 

- byly stanoveny termíny kolegií rektorky během letních prázdnin a to na 11.7. od 10,00 jako celodenní 

a dne 15.8. od 10,00 hod. do 14,00 hod., další KR pak 5.9. od 13,00 hod. dle harmonogramu 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Doleček 

- podnět na prověření možnosti sledování materiálů na vládním portálu eKlep, jež mají relevanci k VŠ, 

zodp. p. kancléř, J. Vaňková 
- k přípravě odpovědi panu děkanovi 3.LF ve věci majetkových jednání spojených s jeho fakultou 

 

prorektorka Křížová 

- info z jednání týkající se Ukrajiny v rámci European University Foundation (dále EUF) – jednání 

věnované specificky problematice studentů a akademiků z Běloruska a Ruska, pronásledovaných 

v souvislosti s ukrajinskou krizí. Jsou signály, že v rámci EU se nepočítá se zvláštními fondy pro jejich 

podporu – pokud je tedy UK bude chtít podpořit, musí čerpat z vlastních zdrojů (bude to znamenat vyšší 

nároky na stipendium Václava Havla, neboť zatím např. běloruští studenti mohou využívat podpůrný 

program EU for Belarus) 

- EUF rozhodla přizvat několik ukrajinských univerzit zdarma na 5 let jako associated members – týká se 

to i partnerských univerzit UK (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National 

University in Lviv, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University) – to je velmi dobrá zpráva, bude to 

znamenat usnadnění možností spolupracovat a zapojovat je do evropských projektů 

- Varšavská univerzita projevila zájem spolupracovat s UK na tvorbě překladatelského softwaru 

(čeština/polština – ukrajinština) specificky s ohledem na výuku dětí a nutnost zohledňování kulturních 

rozdílů – hledáme konkrétní partnery pro eventuální visegradský projekt 

 

prorektor Krištoufek 

- informoval o základních statistikách úspěšnosti/neúspěšnosti UK v projektech GA ČR 

- setkání k Herzlovu centrum izraelských studií na UK proběhne dne 28.4. od 12,00 hod. v pracovně paní 

rektorky 

 

kvestor Horáček 

- info o plánované prac. neschopnosti vedoucí PO Dr. Wagnera od 27.4. – 13.5., zastupuje Dr. 

Schwarzbachová 

- existuje aplikace na sledování zapojení více fakult, subjektů, tam kde je poskytovatelem UK (jedno IČO), 

bližší info podá p. kvestor na KR dne 19.4. 
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prorektor Polák 

- k setkání panelů RVH s garanty SP k problematice integrace 

- k žádosti FTVS k programu MBA, Závěr: OKVA ve spolupráci s pracovní skupinou shrnou dosavadní 

závěry a předloží návrh dalšího postupu na KR 

 

prorektor Vlach 

- focení členů KR v rámci Rektorského sportovního dne 11.5. proběhne v dopoledních hodinách před 

Karolinem, přesné info podá  OVV 

- avízo pozvání na tradiční závod UNIVERZITNÍCH OSEM dne 2.6. od 15,30 hod., Rašínovo nábřeží, 

zástup za paní rektorku pror. Kuklík  

- k přípravě propagačních předmětů prezentující ČR v rámci našeho předsednictví v EU, zodp. p. kancléř, 

pror. Vlach, Dr. Vymazalová 

 

prorektorka Martínková 

- předložila návrhy dohod k nostrifikacím regulovaných a neregulovaných povolání 

- dnes byla vydáno společné prohlášení UK, MUNI a UPOL k výhradám proti návrhu novely zákona  

o pedagogických pracovnících  

- probíhá příprava materiálu řešící novou koncepci diplomů vydávaných Univerzitou Karlovou, bude 

předložen na KR dne 25.4. ve spolupráci OSZS a Mgr. Jindry 
 

prorektor Skopal 
- probíhá finalizace zadávací dokumentace k novému SISu 

 

Dr. Vymazalová 

- avízo jednání týkající se SWC proběhne dne 22.4. od 10,00 hod. za účasti paní rektorky, pror. Křížové, 

Dr. Vymazalové 

- k činnosti Stálé pracovní komise pro poskytování služeb studentům se speciálními potřebami 

 

Mgr. Jindra 

- avízo školení pro vedoucí oddělení fakult (OZV, OSZS, OVaV) týkající se protivlivu, fakulty budou 

informovány 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v úterý 19. dubna 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


