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Zápis z 13. zasedání kolegia rektorky dne 2. května 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 

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

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2.  Cena Grantové rady UK 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje návrh podrobněji rozpracovat  

s ohledem na dlouhodobý rozvoj koncepce GA UK a znovu předložit v září 2022. 

 

3. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023 – druhé projednání 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Principů pro rok 2023 a doporučuje předložit k projednání na 

RKR, AS UK a na poradu tajemníků. 

 

4. Statut Celouniverzitního panelu pro IT (CePIT) 

(prorektor Skopal) 

 
Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje vydat jako OR 

a předložit na vědomí rozšířenému kolegiu rektorky. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Návrh opatření rektora - Whistleblowing 

(kvestor Horáček) 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh opatření rektora – Whistleblowing a doporučuje navrhované 

opatření rektora vydat. Dále ukládá Mgr. Jindrovi vypracovat Metodický pokyn týkající se podání 

oznámení o možném protiprávním jednání. 

 

6. Aplikace „Rejstřík uchazečů“ pro evidenci podávaných grantových projektů za univerzitu 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje připravit navazující OR „Aplikace Rejstřík 

uchazečů do výzev s unikátním IČO“ ve spolupráci s OPP a OVaV a následně seznámit s povinností 

nahlašovat do dtb. tajemníky fakult a součástí. 

 

7. Rozpis příspěvku a dotací na UK pro rok 2022 

(kvestor Horáček) 
 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022 (dále jen Rozpis) 

a doporučuje jej předložit RKR a AS UK. 
 

8. Sdělení rektorky 

 

- avízo dnešní přednášky J.E. pana Alexise Dutertre, velvyslance Francie po skončení KR ve Vlasteneckém 

sále 

- info o prvenství našeho hokejového týmu UK v rámci Univerzitní hokejové ligy a vítězství nad ZČU 

Plzeň ve finále turnaje o Pohár Jana Palacha, příprava setkání hokejistů s paní rektorkou, zodp. OVV 

- avízo konference v rámci předsednictví EU CZEDUCON – International Conference on Strategy and 

Policy in Higher Education dne 21. - 22.11., nominace řečníků za UK bude projednána na KR dne 9.5. 

- ke kauze Matolín MFF, řeší p. kvestor 

- žádost z ČKR o zaslání návrhu ideových záměrů či změn týkajících se zákona 130 (zákon o podpoře 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků), termín odeslání na ČKR 9.5., členové KR mohou zasílat své 

návrhy do 6.5 panu prorektoru Dolečkovi 

- připomínky k Rozpisu prostředků a dotací na UK mohou fakulty zasílat do 4.5. do 12,00 hod. Ing. 

Wehrenberg 

- avízo slavnostního udílení Ceny Arnošta Lustiga v Rezidenci primátora Hl.m.Prahy dne 18.5. od 12,00 

hod., zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání na udělení ocenění dr.h.c. prof. J. A. Listovi dne 16.5. na VŠE, zástup za paní rektorku pror. 

Krištoufek 

- avízo setkání s dobrovolníky jako poděkování za jejich dosavadní práci dne 12.5. od 17,30 na vnitřním 

nádvoří Karolina u J. Husa, návrh přesného programu na KR dne 9.5., zodp. p. kancléř 

 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Křížová 

- příprava dopisu k vyvolání jednání o nabídce spolupráce v rámci pomoci Ukrajině, oslovení našich 

partnerských univerzit s dotazem na jejich oblasti zájmu s námi, následně oslovit naše fakulty, zda a jak 

se do pomoci mohou zapojit (double degree, minigranty) 
 

Mgr. Jindra 

- členové KR musí během tohoto měsíce absolvovat školení bezpečnosti práce, někteří již splnili 

- proběhne školení protivlivové bezpečnosti zástupců studijních, vědeckých a zahraničních oddělení fakult 

a tajemníků fakult 

- info ze semináře pořádaného minulý týden na MŠMT týkající se mezinárodních sankcí vůči běloruským 

a ruských občanům/studentům, Závěr: připravit písemnou analýzu postihující nastavení pravidel 
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a specifikace reálných rizik v návaznosti na SP a předložit na KR, zodp. Mgr. Jindra ve spolupráci s OAS 

a OKVA 
 

Martin Čihák 

- představen koncept „Well being a duševní zdraví studentů“, Závěr: KR souhlasí s předloženým návrhem 

 

prorektorka Martínková 

- k dotazu KTF týkající se LŠ a táborů pro ukrajinské děti 
- k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, avízo jednání s ministrem MŠMT 

 

prof. Zima 

- zlepšení UK v rámci QS ranking v oblasti udržitelného rozvoje 

 

prof. Zahálka 

- UK obdržela z MŠMT rozhodnutí ohledně sportovních stipendií 

- v rámci projektu sportovních stipendií bude do léta natočeno propagační video na podporu sportovců, 

zodp. OVV 
- účast posádek UK v rámci tradičního veslařského závodu Univerzitní osmy, žádost o příspěvek na 

dovybavení sportovců novými dresy, záštita paní rektorky na akci byla udělena 

- avízo zasedání předsednictva AS UK dnes od 17,30 hod., dílčí komise mají naplánovaná jednání v příštím 

týdnu 

 

kvestor Horáček 

- avízo přípravy materiálu s dvěma žádostmi o čerpání z Mikuláše, bude předloženo na KR dne 9.5. 

 

Dr. Vymazalová 

- informace o pověření: vedením UK Pointu je od 1.5. paní Kateřina Hovorková 

- příprava odpovědi na otevřený dopis Univerzity za klima a avízo schůzky za účasti Mgr. Cvejna a pana 

kancléře 

- ve věci přípravy mezinárodní konference „Sustainable development“ budou přizvání zástupci CoŽP na 

jednání KR dne 9.5. v 15,00 hod. 

 

prorektor Vlach 

- info o vyhlášení soutěže Dítě Česka, spolupráce UK a UNICEF 

- vyhlášena soutěž INVENTIO pro středoškoláky, nová spolupráce UK a Českých hlaviček 

- info z úspěšné akce Den firem na MFF UK 
 

prorektor Krištoufek 

- info z jednání koordinační rady biomedicín v minulém týdnu 

- info ze schůzky týkající se využití dtb v rámci Elsevieru – Scopusu  

 

prorektor Doleček 

- info z dnešního jednání VR NTK 

- avízo setkání vedení fakult a senátů LF a FaF HK ohledně M2 dne 31.5. od 13,00 hod., za vedení UK se 

účastní paní rektorka, pror. Doleček, MUDr. Fontana, p. kvestor, vedoucí odboru OPP a OV 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 9. května 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


