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Zápis z 12. zasedání kolegia rektorky dne 25. 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Hana B r o ž o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Ivana K r á l o v é   L e s n á, Ph.D.   1. LF 

MUDr. David S l o u k a, Ph.D.    3. LF 

MUDr. Radomír H y š p l e r, Ph.D.    LF HK 

MUDr. Zbyšek P a v e l e k, Ph.D. (druhé kolegium)  LF HK 

PharmDr. Barbora V r a n í k o v á, Ph.D.   FaF 

Mgr. Ivan K h a l a k h a n, Ph.D.    MFF 

Mgr. Ondřej P e j c h a, Ph.D.     MFF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhu pana MUDr. Zbyška P a v e l k a, Ph.D., kde projednávání nebylo ukončeno. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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3. Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 

Prof. Des R. R i c h a r d s o n     1. LF 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

4. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

(prorektor Kuklík) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 

Přírodovědecká fakulta UK (1x) - antropologie 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádost na akreditaci oboru 

habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

5. Diplomy – návrh budoucí podoby - shrnutí aktuálního stavu 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky se seznámilo s předloženým materiálem a souhlasí s navrženým postupem 

převodu výroby diplomů na Nakladatelství Karolinum. Ukládá předložení vzorů diplomů včetně řešení 

slepotisku (ražby) ke schválení na KR nejpozději v září 2022 dle předloženého harmonogramu.  

Dále ukládá pracovní skupině rozpracovat návrh elektronické podoby diplomu resp. elektronického 

potvrzení vydávané namísto OPISU. Tato varianta počítá s vydáváním papírového diplomu v latinském 

znění (jako doposud), text elektronického potvrzení by odpovídal dokumentu vydávanému podle čl. 6 

opatření rektora č. 51/2021. Nešlo by tedy o elektronický diplom ve vlastním slova smyslu, ale 

o elektronický dokument s jeho platností. Tento návrh předložit na KR nejpozději do 31. 5. 2022 a dále 

řešit otázku personálního zajištění latinských překladů ve spolupráci s FF UK. 

Členové RKR budou informováni na zasedání dne 2.5.2022. 

 

6. Nominace na členku/člena předsednictva Grantové agentury ČR, Nominace na členku/člena 

předsednictva /předsedu Technologické agentury ČR 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a rozhodlo podpořit kandidaturu:  

- prof. Václava Horčičky do předsednictva GA ČR,  

- Mgr. Martina Riegla, Ph.D. do předsednictva TA ČR  

Ukládá OVaV připravit nominační dopisy za UK k podpisu paní rektorce. 
 
7. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

Univerzity Karlovy za rok 2021 

(prorektor Polák) 

 
Závěr: Kolegium rektorky schvaluje Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2021 a ukládá předložit jej, v souladu se 

zákonem o vysokých školách, k dalšímu projednávání a schvalování orgánům Univerzity Karlovy. 
 

8. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023 

(rektorka Králíčková, MUDr. Fontana) 

 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Principů pro rok 2023 a doporučuje zaslat připomínky členů 

KR do středy 27.4. k rukám Dr. Fontany tak, aby materiál byl předložen znovu na KR dne 2.5.2022. 
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9. Zpráva o činnosti CPPT UK za rok 2021 

(Mgr. Kosová) 

 

Závěr: Kolegium materiál projednalo a vzalo jej s připomínkami na vědomí. 

 

10. Návrh nového opatření rektorky: Uchazeči a studenti se speciálními studijními potřebami: nástroje 

podpory na Univerzitě Karlově 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR schvaluje po zapracování úprav ve spolupráci s OSZS toto Opatření rektorky a doporučuje jej 

následně vydat. Materiál bude předložen na RKR dne 23.5. 

 

11. Střednědobý plán interního auditu pro období 2022-2024 a roční plán interního auditu na rok 2022 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vzalo zpracovaný Střednědobý plán interního auditu pro období 2022-2024 

a Roční plán interního auditu na rok 2022 na vědomí a doporučuje po doplnění dle proběhlé diskuze a po 

zapracování úprav rektorce jejich schválení. 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2021 se souhlasem na vědomí 

a doporučuje ji předložit na RKR a AS UK. 

 

13. Dodatek č. 5 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. 5 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, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 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 

651 669,13 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 dodatku č. 5. 

 

14. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou 

zařízení distribuční soustavy mezi UK a PREdistribuce, a. s. (Opletalova 49, Praha 1) 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy mezi UK a PREdistribuce, a. s. s kladným 

výsledkem a doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu UK a Správní radě UK. 

 

15. Opatření rektora č. XX/2022: Podpora vědecko-výzkumné a vzdělávací spolupráce s Ukrajinou 

(profesorka Rovná) 

 

Závěr: KR po zapracování úprav schvaluje OR a doporučuje jej vydat. 
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16. Sdělení rektorky 

 

- info z dnešní návštěvy FSV, snaha vedení UK rozšířit setkávání prorektorů s gesčními fakultními 

protějšky  

- žádost FHS z čerpání z Mikuláše, bude předloženo jako materiál na KR 

- info z jednání v Kampusu Hybernská, nutnost koordinace do budoucna dobrovolnických aktivit na úrovni 

dobrovolnického centra, výuka českého jazyka, poskytnutí prostor 

- avízo jednání ve věci kolejí na Jižním Městě se zástupci VŠCHT a VŠE dne 26.4. 

- příprava programu k International Advisory Boardu, zodp. pror. Krištoufek 

- info z dnešního jednání s panem René Holečkem o možnosti sponzorského daru UK prostřednictvím 

Holeček family foundation, návrh smlouvy bude předložen 

- avízo tradiční letní akce „Zahradní slavnost UK“ ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR dne 29.6.2022, 

slavnostní projev přednese pan prorektor Krištoufek, úprava konceptu akce, zodp. Dr. Vymazalová 

- pozvání na pietní uctění památky obětí komunismu dne 12.5. v 10,00 v areálu hřbitova v Motole, zástup 

za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání na otevření Návštěvnického centra ČNB dne 19.5.2022 od 18,00 hod., zástup za paní rektorku 

pror. Křížová 

- pozvání AV ČR na 30. ročník setkání Academic Prague dne 6.6. mezi 17,00 - 20,00 hod. ve Vile Lanna, 

zástup za paní rektorku pror. Křížová 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- příprava programu na RKR dne 2.5. od 9,00 hod v Malé aule 

- probíhá vypořádání připomínek ke konceptu ombudsmana, avízo kulatého stolu dne 12.5. od 15,00 hod. 

v Malé aule 

- info k připomínkování návrhu ombudsmana s rakouským studentským ombudsmanem 

- info z jednání se zastupiteli Prahy 6, příprava společné žádosti Radnice Prahy 6 a UK na MV ČR týkající 

se dobrovolníků v boji s ukrajinskou krizí 

 

prorektor Doleček 

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

- obecná otázka přípravy materiálů na KR – procesní participace, bude diskutováno v rámci celodenního 

KR dne 11.7. 

 

prorektor Kuklík 

- avízo konání VR UK v novém složení dne 28.4.2022 od 13,00 hod. v Modré posluchárně 

 

prorektorka Křížová 

- info o tzv. Café Iberoamericano, networkingová akce propojující zastupitelské úřady latinskoamerických 

zemí, referenty latinskoamerických odborů na různých ministerstvech (vedle MZV např. MPO), 

akademických institucí atd.  

- avízo akce Iberoamerický týden MZV (9. -13. 5.), v jehož rámci proběhne na UK předání tzv. Premio 

Iberoamericano (soutěž studentských esejů na téma Latinská Amerika/Španělsko a Portugalsko) za účasti 

nejen velvyslanců, ale např. i náměstkyně min. zahraničí Guatemaly. Důležité je, aby do budoucna 

(i vzhledem k tomu, že strategickým partnerem UK je i Universidad de Chile, s níž spolupracují i PřF, 

MFF a lékařské fakulty), nebylo Premio Iberoamericano vnímáno jako čistě společenskovědní záležitost, 

a aby byli k účasti podněcováni i studenti z jiných fakult 

 

Mgr. Hájek 

- UK je opět formálním partnerem tradiční akce Ceny A. Lustiga se slavnostním předáním ocenění 

laureátovi v Rezidenci primátora dne 18.5. 

- zamluvení prostoru na Albertově k výročí 28.10., zodp. p. kancléř ve spolupráci s OVV a ÚVT 
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MUDr. Fontana 

- info z jednání pracovní skupiny Hlávkovy nadace k přípravě IT konference dne 5.10.2022 v Karolinu, 

avízo dalšího zasedání pracovní skupiny dne 25.5., účast Mgr. Hurný 

 

Mgr. Jindra 

- představen návrh postupu - vlivové aktivity zaměstnanců, při podezření na vlivové působení bude 

osloven příslušný děkan fakulty/ ředitel součásti, případně externí právní firma ke konzultaci dalšího 

postupu 

- info k přístupu k dezinformacím 

 

prorektorka Martínková 

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

článek v Deníku 
-  k problematice požadavků MZV ČR resp. našich zastupitelských úřadů v cizině na potvrzení o studiu, 

potvrzení ubytování a potvrzení výše stipendia v době, kdy ještě přijímací řízení není zcela ukončeno tj. 

nutné vyvolat jednání se zastupiteskými úřady ČR, MV a MZV 

 

prorektor Skopal 
- probíhá příprava tzv. „chytré mapy univerzity“ – pilot k dlouhodobému projektu daty řízené univerzity 

bude spuštěn v průběhu léta 
 

prorektor Polák 

- OKVA ve spolupráci s OSZS připravuje metodiku k join degree a double degree, nutné stále fakulty 

upozorňovat, aby o záměru uzavření smlouvy informovaly OKVA již v přípravné fázi, nikoliv až při 

podpisu smlouvy 

- zájem Uni. Passau o double degree ve spolupráci s MFF 

 

Mgr. Hurný 

- meziodborovou aktivitu týkající se virtuální výuky s možností vzniku virtuálního HUBu bude 

koordinovat ÚK UK 

- velké poděkování UK Pointu, OVV, organizačnímu odboru za úspěšně proběhlý Den celoživotního 

vzdělávání & Festival absolventů v sobotu 23.4. 2022, podpora akce v rámci spotů na Radiožurnálu ČRo, 

úspěšné mediální partnerství s ČRo 

 

Dr. Vymazalová 

- představen Návrh formátu konference „Sustainability in unstable world“ s časovým plánem aktivit 

a hosty k oslovení, materiál bude předložen dle vzniklé diskuze na KR dne 2.5. 

- info k zaslaným nominacím z fakult do Rady pro rovné příležitosti  

 

prorektor Vlach 

- info z jednání s CPPT ve věci Didaktikonu 

- avízo akce Věda Fest 2022 dne 22.6.2022 

- k platformě KaPR, odešla jménem pana prorektora žádost na AS UK, vedení fakult / součástí o nominaci 

zástupce do této platformy 

- k vzhledu webu UK, některé uzly jsou nevyjasněné, bude řešeno na schůzi vedoucích odborů dne 27.4. 

- info o vzniku Pražského akademického institutu 

- k možné PR podpoře KaM v rámci OVV od září 2022 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 2. května 2022 ve 14,00 hod.  Malé aule Karolina 


