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Zápis z 14. zasedání kolegia rektorky dne 9. 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 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen 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: 

Mgr. Jan Jindra – 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 profesorem: 

Doc. Mgr. Roman G a b r h e l í k, Ph.D.   1. LF 

Doc. RNDr. Ondřej Č e p e k, Ph.D.    MFF 

Doc. RNDr. František G a l l o v i č, Ph.D.   MFF 

Doc. Alfredo I o r i o, PhD.     MFF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 

Návrhy na jmenování docentem:  

MUDr. Robert B a r t o š, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Radka K o č k o v á, Ph.D.    LF HK 

Mgr. Helena B ř e z i n o v á, Ph.D.    FF 

MUDr. Ing. Tomáš V ě t r o v s k ý, Ph.D.   FTVS 

ThDr. Pavla D a m o h o r s k á, Th.D.   HTF 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhu MUDr. Radky Kočkové, Ph.D, kde doporučuje doptání na vedení fakulty týkající se jejích 

mezinárodních aktivit. 

 
3. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2022 

(prorektor Krištoufek) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje financování 

výsledků soutěže v letošním roce v předkládaných hodnotách. Kolegium rektorky dále pověřuje 

prorektora Krištoufka realizací změn (autorský podíl a edice) navržených komisí. 
 

4. Strategické priority UK pro operační program J. A. Komenský a související dotační zdroje na léta 

2022 – 2026 (resp. 2028) – 3. verze – výzva Špičkový výzkum 
(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informace ke strategickým intervencím pro operační program 

J. A. Komenský (OP JAK) a souhlasí s navrženým určením projektových záměrů pro výzvu Špičkový 

výzkum. Doporučuje upravený materiál předložit na RKR dne 23.5.2022.  
 

5. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 20. 04. 2022 

(prorektorka Křížová) 
 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků. 

Doporučuje informovat fakulty se snahou zapojit KTF a ETF a připravit srovnávací statistiky v materiálu 

další vlny Fondu mobility. 

 

6. Návrh založení institutu ombudsmana na Univerzitě Karlově 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a po zapracování připomínek vzniklé z diskuze 

pověřuje kancléře postupovat dle přiloženého harmonogramu.  

 

7. Konference Sustainable development 15.–16.11.2022 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučuje úpravu formátu akce na 1 denní akci s 6 řečníky. 

Ukládá do konce června předložit materiál na KR, s uvedením domluvených přednášejících. 

 

8. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí  

(„Mikuláš“) 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí 

(„Mikuláš“) na základě podaných žádostí a doporučuje rektorce předložit AS UK návrh na vyhovění 

oběma podaným žádostem. 

 

9. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 

2023 a 2024 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 

a střednědobý výhled UK na roky 2023 a 2024 a doporučuje je předložit Akademickému senátu UK ke 

schválení. 
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10. Kupní smlouva o převodu budovy č. 10 pro potřeby 3. LF 

(kvestor Horáček) 

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

kupujícím a Svatomírem Prokopcem, bytem U krbu 1434/14, 100 00 Praha 10 jako prodávajícím, jejímž 

předmětem je prodej pozemku parc. č. 3972, jehož součástí je budova č.p. 2551, k. ú. Vinohrady, obec 

Praha, za kupní cenu ve výši  31 044 500,- 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. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMeC 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce 

s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29.03.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO 

a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za 

provedení díla ve výši 4 076 015,70 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 

smlouvy. 

 

12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu UniMeC 2 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce 

s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

25.02.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.02.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně 

jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení 

ceny za provedení díla ve výši 16 405 250,95 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 

smlouvy. 

 

13. Sdělení rektorky 

 

- info z jednání s prof. JUDr. Helenou Válkovou, zájem o česko-chilské vztahy 

- info z jednání týkající se situace s nájemcem restaurace U Supa, nyní je ve fázi ukončení nájmu 

a vyklizení prostor, bude informována EK AS dne 10.5. a  AS UK dne 13.5. 
- bude odeslána odpověď na otevřený dopis Univerzita Za Klima dne 10.5. 

- stanovit termíny setkání pracovní skupiny nad přípravou konference Suistable development v rámci 

předsednictví EU v intervalech 2x měsíčně, zodp. Dr. Vymazalová, kancléř Zima 

- avízo setkání se zástupci Policejního prezidia dne 6.6. ve 12,00 hod., zájem o podpis Memoranda 

o spolupráci, účast paní rektorka, pror. Doleček, pror. Kuklík, pror. Krištoufek, Dr. Fontana, Mgr.Jindra 

- info k organizaci FameLab 2022, zodp. UK Point 

- avízo návštěvy ELI ERIC a ELI Beamlines v Dolních Břežanech dne 14.6. v 9,30 hod., účast paní 

rektorka, pror. Křížová, pror. Doleček 

- připravit koncept Dobrovolnického centra jako materiál na KR dne 16.5., zodp. p. kancléř 

- oslovit vedoucí odbory RUK a součástí ve věci sdíleného dokumentu týkající se poskytnuté pomoci 

Ukrajině (např. počtu freemoverů na UK, počty přihlášek ukrajin. studentů, počty poskytnutých stipendií 

v ak. tíživé situaci, dobrovolnická pomoc, koleje, objekty SBZ atd.), termín pro vyplnění napříč 

rektorátem do čtvrtka 12.5. do 12,00 hod., zodp. p. kancléř 

- avízo pozvání na vernisáž výstavy Nový světový pořádek dne 16.5. od 18,00 hod. v Křížové chodbě 

Karolina a TK ve 13,00 hod., zástup za paní rektorku pror. Kuklík, jenž se zúčastní i tiskové konference 
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- avízo pozvání v rámci oslav 400. výročí založení University Passau dne 13.5., zástup za paní rektorku 

pror. Skopal 

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

hod., zástup za paní rektorku prof. Zahálka 

- avízo setkání předsedkyně pí. R. Metsoly a vedení Evropského parlamentu se studenty UK dne 16.6., 

zodp. OZV, Závěr: KR rozhodlo, že debatu se studenty budou moderovat paní prof. Rovná a M. Čihák, 

nutné pozvat studenty. 

- avízo mezinárodní konference CZEDUCON v rámci předsednictví ČR v Radě EUA ve dnech 21.-

22.11.2022 v Praze, vyhlášena otevřená výzva pro zájemce o vystoupení na konferenci, členové KR 

prosba o nahlášení účasti do 13.5. pror. Dolečkovi 

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Křížová 

- k spolupráci s vietnamskými univerzitami 

- ke kauze studentky FF týkající se vracení stipendia za Erasmus 

- zisk podpory od Nadace The Kellner Family Foundation pro ÚJOP v souvislosti s pomocí Ukrajině  

 

Mgr. Hurný 

- avízo předání Studentského klubu v Celetné ulici do správy UK Pointu dne 12.5. 

- info o spuštění jarního běhu Juniorské univerzity pro středoškoláky 

- info o vzniku iniciativy zástupců vysokých škol ČR a SR týkající se vzdělávání v akademických 

dovednostech 
 

Martin Čihák 

- představen koncept Komunitního centra pro ukrajinské studenty a akademiky, Závěr: KR doporučuje 

var. 2 spočívající v oslovení už aktivních studentů a spolků s informací, že se mohou realizovat ve 

vznikajícím komunitním centru SVITLO organizovaném Skautským institutem, info půjde na fakulty 

a senátory  

 

profesor Strakoš 

- info o různorodé kvalitě přihlášek na nový běh workshopu ERC 

 

prorektor Skopal 

- k přístupu RUK k iniciativám fakult tvořící přesahující mezifakultní projekty (např. Intranet na PedF 

UK), avízo schůzky dne 11.5. v 15,00 hod., nutné řešit v rámci interní komunikace fakult ve spolupráci 

s vedením UK 

 

prorektorka Martínková 

- paní prorektorka seznámila členy KR se složením komisí pro udílení Cen rektorky UK, Závěr: KR se 

složením Komisí pro udělování Ceny prof. Engliše, Ceny prof. Weignera, Ceny prof. Heyrovského, Ceny 

J. Dobrovského, Ceny prof. Příhody souhlasí a doporučuje jmenovat nové členy a informovat fakulty 

- info z dnešního setkání se studijními proděkany fakult, probíhá příprava dopisu týkající se problematiky 

sankcí pro ruské a běloruské studenty a akademiky ve spolupráci s Mgr. Jindrou 
 

profesor Zima 

- ke krácení rozpočtu u VVI – iniciativa CEITEC v Brně 

 

prof. Zahálka 

- avízo zasedání Pléna AS UK dne 13.5. od 10,00 hod. v Malé aule 

- info ze setkání předsedů akademických senátů v Olomouci v minulém týdnu 

 

prorektor Polák 
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- info o dvou jednáních panelů RVH s garanty SP týkající se integrace v minulém týdnu 

 

Mgr. Hájek 

- info ke kauze týkající se ruských a běloruských studentů na ČVUT 

- info o kauze PřF na irozhlas.cz 

- avízo přijetí hokejistů paní rektorkou dne 24.5. v 15,00 hod.v předsálí Vlasteneckého sálu 

 

kvestor Horáček 

- info z jednání s rektory VŠCHT a VŠE týkající se společných kolejí na Jižním Městě 

- info o plánovaném ukončení pracovního poměru pana řediteli Laciny na Krystalu ke konci srpna 2022, 

příprava výběrového řízení na jeho nástupce 

 

Dr. Vymazalová 

- členové KR obdrželi Závěrečnou zprávu ke Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů 23. 4. 

2022 

- předložena Zpráva o průběhu příprav Zahradní slavnosti UK, Závěr: KR souhlasí s upraveným formátem 

slavnosti dne 29.6. 

 

prorektor Vlach 

- info o expertní pracovní skupině pro pomoc Ukrajině na FSV 

- info o zisku dvou ocenění pro Kalendář UK na rok 2022 

- přenos ze závěrečného předávání Cen Česká hlava se s největší pravděpodobností uskuteční z auly FHS 

v Praze - Troja 

- avízo setkání univerzitních zástupců PR oddělení v souvislosti s projektem NOC VĚDCŮ se uskuteční 

8. - 9.12. v Karolinu 

- avízo přednášky moderátora vědecké redakce ČT p. Stacha dne 12.5. od 9,00 hod. v Malé aule 

- dokončuje se správa uzlů webu a zodpovědných osob 

- probíhá příprava nového čísla časopisu Forum 
 

prorektor Krištoufek 

- avízo setkání Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací 

a ukončených programů (KHV) v Olomouci dne 11.5. 

- výzva z ČKR k nominaci na Cenu Milady Paulové v oblasti neurověd, Závěr: KR se rozhodlo nominovat 

paní prof. MUDr. Evu Kubala Havrdovou, CSc., zprocesování a zaslání na MŠMT zodp. OVaV 

- výzva z ČKR k nominaci do VR Grantové agentury ČR obor Vědy o neživé přírodě, byla oslovena PřF 

a MFF 

- avízo zasedání CELSA v Tartu dne 13.5. 

- avízo pořádání mezinárodní konference EARMA pro výzkumné projektové manažery v roce 2023 

v Praze ve spolupráci s ČVUT 

- avízo zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 15.-.16.6. v Karolinu, představen návrh programu jednání, 

avízo slavnostní večeře dne 15.6., prosba na členy KR o nahlášení účasti panu prorektoru 

- návrhy na možné doplnění osob do Mezinárodní rady UK a seznam hostů bude připraven na KR dne 

16.5. v bodu Různé 

 

profesorka Rovná 

- info k 4EU+ - poděkování pror. Polákovi za vedení pracovní skupiny pro European Degree, jednaní 

s MŠMT a ministryní pro vědu 

- avízo zasedání Management Commitee 4EU+ v Paříži dne 13.5., bude řešena možnost podat žádost o 

pilotní projekt s využitím Joint degree European Politics and Society na FSV, spojením dalších aliancí 

UnaEuropa, EUtopia a 4EU+, Kick Off meeting a stáže PhD studentů 

- avízo konference „European University Alliances and the future of universities – How to foster civic 

engagement?“dne 11.5. 9,00 – 13,00 v Karolinu, pořádá Francouzská ambasáda a DZS 

- avízo zasedání LERU CE 7 dne 9.-10.9. v Praze, pozvánky se předají osobně na LERU v Leidenu 19.-

20.5., info k účasti ministrů a hostů 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1966902127846944/?lang=cs
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- avízo setkání prezidentky Sorbonny s paní rektorkou UK v září 2022 

 

kancléř Zima 

- avízo kulatého stolu se zástupci ak. obce týkající se institutu Ombudsmana dne 12.5. od 15,00 hod. 

- účast na koncertu věnovanému poděkování dobrovolníkům na Husově dvorku dne 12.5. od 17,30 hod. 

potvrdilo již 90 hostů 

 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 16. května 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


