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Zápis z 11. zasedání kolegia rektorky dne 19. 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 

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. Michal Zima – kancléř UK 

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

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky 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. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)  

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, doporučuje přeložit do angličtiny 

názvy SP a materiál předložit ke schválení na AS UK dne 13.5. a seznámit s ním tajemníky fakult dne 

3.5. 2022. 
 

3. Poskytování úlev na poplatku za delší studium 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a v souvislosti s válečným konfliktem na 

Ukrajině souhlasí s poskytováním úlev na poplatku za delší studium studentům se státním občanstvím 

Ukrajiny v rámci stávající úpravy zakotvené v opatření rektora č. 25/2019.  

Kolegium rektorky rovněž souhlasí se záměrem vypracovat obecnou revizi poskytování úlev na poplatku 

za delší studium na UK s termínem předložení na podzim 2022. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. OR Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

(prorektorka Martínková) 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh OR Osvobození od poplatků v přijímacím řízení 

u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. KR doporučuje OR vydat s účinností od 25.4. 2022. 

 

5. Koncepce podpory spolupráce s ukrajinskými akademiky (ve spolupráci s univerzitami 4EU+ 

Aliance) 

(Mgr. Jiroudková) 

 

Závěr: KR s předloženým materiálem souhlasí a navrhuje připravit materiál v podobě Opatření rektora 

a předložit ho na KR dne 25.4.2022. 

 

6. 4EU+ Student Mini-grants 2022 

(Mgr. Jiroudková) 

 

Závěr: KR předloženy materiál schvaluje a souhlasí s vyhlášením soutěže. 

 

7. Návrh systému finanční podpory postdoktorandů v roce 2022. Mentoring postdoktorandů na UK 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schválilo předložený materiál a doporučuje v druhé polovině roku předložit 

koncepčnější materiál a nalézt zodpovědného pracovníka OVaV, jež by zastřešoval a koordinoval tuto 

činnosti v rámci RUK, mezi fakultami i zahraničními partnery. 

 

8. Návrh nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších 

součástí UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo Návrh nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na 

investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK a doporučuje dopracovat předkládací zprávu a materiál 

projednat na pracovní skupině pro ekonomiku dne 4.5. 2022 . Dále ukládá panu kvestorovi ve spolupráci 

s EO připravit návrh kategorií pro formulář, jež by fakulty vyplňovaly. 

 

9. Investiční akce KaM 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informaci o investičních akcích Kolejí a menz a schvaluje 

pokračovat v přípravě podání žádostí v maximálním navrženém rozsahu. Ukládá navržené modelace 

projednat s ekonomickým odborem RUK a dále doporučuje projednání materiálu na kulatém stole dne 

26.4., na RKR dne 2.5., AS UK 13. 5. a SR UK. Nový aktualizovaný materiál s finálními variantami, 

které budou podány na základě výzvy MŠMT doporučuje předložit na červnové jednání KR a dále ukládá 

průběžně informovat o dalším postupu. 

 

10. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK schvaluje záměr navýšit základní kapitál CUIP o 6 mil Kč, převést 2 mil 

Kč z RUK na SBZ v rámci kofinancování dostavby kanceláří a zbývajících 6 mil Kč navýšit do základního 

kapitálu v druhé polovině roku 2022. Dále ukládá předložit na KR novely OR týkající se transferu znalostí 

a technologií. 
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11. Systém řízení bezpečnosti informací – politika UK 

(Mgr. Jindra) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a navrhuje po zapracování připomínek 

předložit upravený materiál znovu na KR. 

 

12. Sdělení rektorky 

 

- info k zvaní hostů z odborů na projednání materiálů na KR, hlásit společně s ukládáním materiálů ve 

čtvrtek před daným KR 

- info k mezioborovým (meziodborovým) aktivitám, European student card – virtuální mobilita, zodp. 

Mgr. Jindra 

- info ze setkání s prof. Pavlíčkem a Dr. Rýdlovou minulý týden, členové KR obdrželi Program nadační 

činnosti a dalších akcí Nadání v roce 2022, členové KR mohou předkládat nominace na ocenění 

Hlávkovou medailí, žádost byla zaslána i na fakulty, zodp. OVaV a OSZS (Hlávkovo stipendium) 

- pozvání na schůzku k organizaci konference Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ dne 

21.4. od 10,20 hod, konference se bude konat dne 5.10.  od 9h-19h ve Vlasteneckém sále Karolina 

s názvem „Nové informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu, výhody a rizika, účast 

na pracovní schůzce Dr. Fontana, účast na konferenci paní rektorka a pror. Skopal 

- žádost z ČKR na návrh na členství v Komisi expertů programu CEEPUS, Závěr: KR nominuje do komise 

Mgr. Jiřího Janušku, Ph.D. z FF UK 

- k návrhu kolegia děkana PřF na ocenění čestným doktorátem paní A. Merkelovou, bude postoupeno 

komisi pro udělování dr.h.c., zodp. pror. Kuklík 

- pozvání na oslovení studentů v rámci Studentského Majálesu v Kampusu Hybernská dne 1.5. v 15,00 

hod. na vyhlašování soutěže o krále Majálesu, zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- pozvání na inauguraci rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. dne 28.4. v 10,00 v Betlémské 

kapli, zástup za paní rektorku pror. Doleček 

- pozvání na inauguraci rektora VUT v Brně doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D. dne 26.4. ve 14,00 hod., 

zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo konání kulatého stolu k Velkým investičním akcím dne 26.4. od 16,00 hod. 

- termín pro nominace do Rady pro rovné příležitosti je do 25.4., většina fakult již zástupce zaslala 

- avízo Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů v sobotu 23. dubna 2022 mezi 10-16 hod. 

 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- z důvodu onemocnění pror. Kuklíka se vedení Zlaté promoce dne 23.5. ujme pror. Martínková 

- info o posunu termínu v předkládání VZČ 2021 a souvisejících dokumentů, bude předloženo  

na červnový AS UK, koordinuje Mgr. Hájek a p. kancléř 

- avízo kulatého stolu týkající se konceptu ombudsmana dne 12.5. od 15,00 hod. v Malé aule 

 

prorektorka Křížová 

- info o proběhlém školení k virtuální výuce organizované Univerzitou Edinburg, možnost vzniku 

virtuálního HUBu s cílem poskytovat metodiku fakultám, online výuka pro UA, jde o meziodborovou 

aktivitu (CŽV, ÚK UK, OZV), bude předložena písemná informace na příštím KR 

 

prorektor Krištoufek 

- info o průběhu programu Dioscuri vyhlášeném Max Planck institutem 

 

Mgr. Hurný 

- na fakulty byl rozeslán formulář pro akademické pracovníky zjišťující nabídku vést přednášky pro 

studenty ukrajinských univerzit v letním semestru 2022 
- SIS virtuální mobilita, příprava na podzim 
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- info z jednání Rady kolejí a menz, od 1.6. 2022 bylo schváleno navýšení cen kolejného o 12%, navýšení 

cen stravného se připravuje 

 

prorektorka Martínková 

- info s doplňujícími informacemi k nostrifikacím (např. uznávání diplomů vydaných v období 1972- 2000 

dle mezivládních dohod) 

- k novele zákona o pedagogických pracovnících, oficiální stanovisko UK bude zveřejněno na webu UK 
- 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 

- v min. týdnu proběhlo jednání s oddělením analýz a strategií, OAS bude zapojen do skupiny CePIT 
- plánuje se výhledově vznik dvou nových oddělení v rámci ÚVT (analytické a projektové odd.) 
 

Dr. Vymazalová 

- avízo setkání pracovní skupiny k přípravě konference k udržitelnému rozvoji v rámci našeho 

předsednictví v EU dne 20.4., příště na KR bude v bodu Různé diskutována podoba a počet sekcí 

s odhadem počtu účastníků jednotlivých přednášek, profilem participantů a cílovou skupinou 

a v návaznosti na to budou předloženy varianty rozpočtu konference, domluveno zapojení dalších členů 

KR Mgr. Hurný, pror. Martínková, pror. Doleček 

 

Mgr. Jindra 

- avízo přípravy materiálu do bodu Různé na příštím KR týkající se nastavení postupu a postoje UK 

k případům, které spadají do protivlivové problematiky 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 25. dubna 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


