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Zápis z 15. zasedání kolegia rektorky dne 16. 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 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor 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. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2022 - Přiznávání sociálních 

stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 a to s navrhovaným zněním čl. 1 odst. 14. podle bodu A) 

1. Ukládá zvýšit propagaci benefitu příspěvku na stravné prostřednictvím UK Pointu a KaM. Materiál 

doporučuje předložit na AS UK dne 24.6.2022. 

 

3. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2022 Přiznávání stipendií 

na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023. Ukládá vyčíslit ekonomický dopad 

navýšení koeficientu rozhodného pro nárok na podporu s EO RUK. Materiál doporučuje předložit na AS 

UK dne 24.6.2022. 

 

4. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů souvisejících se 

studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2022 

(PhDr. Vymazalová) 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium rektorky schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených 

nákladů UK na studium studentů se speciálními potřebami pro rok 2022. Doporučuje předložit na RKR 

dne 23.5. Žádá o svolání schůzky zodpovědných osob za jednotlivé fakulty s účastí paní rektorky, 

o prověření stavu závěrečných zpráv zasílaných ke konci roku fakultami na Centrum Carolina, dále 

doporučuje sledování časových řad ve změnách vývoje podpory podle typu poruch a procentuální 

zastoupení studentů se spec. potřebami v rámci fakulty a při projednávání rozpočtu na rok 2023 předložení 

závěrečných zpráv fakult na KR.  

 

5. Návrh změny v poskytování platforem pro distanční výuku na celouniverzitní úrovni (týká se 

Adobe Connect, ZOOM, informativně MS Teams) 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s ukončením celouniverzitní podpory Adobe Connect a ukončením 

platby za podporu tohoto systému na celouniverzitní úrovni a ukládá ředitelce Ústřední knihovny 

projednat změnu metodik pro distanční zkoušení.  

Kolegium rektorky navrhuje pro systém ZOOM pro akademický rok 2022/2023 zvolit variantu:  

C) zachování celouniverzitního nákupu licencí a zapojení podílu fakult na každé licenci ve výši 50 %, 

a dořešit právní otázky spojené s nákupem licencí. 

  

6. Bilanční zpráva o naplňování Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021: ukazatele 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a ukládá: 

1/ věcně příslušným členkám a členům, aby se do 23. května 2022 vyjádřili k těm ukazatelům ve své 

gesci, které považují za problematické, ať již z hlediska jejich obsahu či naplňování - se zvýšenou 

pozorností věnovanou těm, kde se univerzita vůči MŠMT zavázala k dosažení konkrétního cílového stavu; 

2/ po zapracování připomínek předložit materiál týkající se ukazatelů znovu na KR a následně na RKR 

dne 20. června 2022; a následně, v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 3 vnitřního předpisu Pravidla systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, celou bilanční zprávu o naplňování plánu realizace 

strategického záměru za rok 2021, tj. textovou reflexi naplňování strategického záměru v prvním roce 

jeho platnosti i přehled naplňování ukazatelů, předložit k vyjádření Akademickému senátu na zasedání 

dne 24. června 2022. 

 

7. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 – doplnění Plánu investičních aktivit 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje návrh na doplnění Plánu investičních aktivit Strategického záměru 

Univerzity Karlovy 2021-2025 a souhlasí s jeho předložením na RKR a následně na AS UK a SR UK. 

 

8. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021 

a ukládá dodržet harmonogram předkládání VZČ 2021 dalším příslušným univerzitním orgánům (RKR 

23. 5., VR 26. 5., AS 24. 6., SR v červnu). Připomínky členů KR zaslat k rukám Mgr. Hájka do středy 

18.5. do 10 hod. 

 

9. Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy 

(kancléř Zima) 

 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál. Doporučuje v rámci ustavené pracovní 

skupiny rozpracovat robustnost iniciativy Dobrovolnického centra dle var. 5 a připravit materiál na KR 

řešící Nadační fond UK. 
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10. EOP – návrh na změnu pořadí projektových kroků ve fázi 3 s časovým posunem realizace PTK – 

u 1. fáze Zpracování EOP a technických podmínek zadání pro jednotný ekonomický informační 

systém (EIS) žádost o schválení 3. varianty 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje Variantu č. 3. 

 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Bělínského, Praha 15 - Hostivař 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti 

distribuční soustavy (dále jen „SDS“) k tíži pozemku parc. č. 658/8, k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, 

a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování součásti distribuční soustavy, jakož 

i práva provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 

výkonnosti ve prospěch PREdistribuce, a.s, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, 

a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 

předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy. 

 

12. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v koleji Hostivař 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s obchodní společností ČNOS, s.r.o., IČO: 28494628, 

se sídlem Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 

03.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2016 a dodatku č. 2 ze dne 09.06.2017, jehož předmětem 

je zúžení předmětu nájmu o prostory v objektu B, úprava ceny za nájemné, zrušení telefonních linek, 

snížení poplatku za odvoz odpadu a prodloužení doby nájmu do 31.12.2032. Kolegium rektorky 

doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 Statutu Univerzity 

Karlovy. 

 

13. Sdělení rektorky 

 

- info ze setkání paní rektorky se zástupci Czexpats in Science, zapsaný spolek, zájem o využití jejich 

know-how např. pro ERC, možná podpora ze strany UK (AVU) 

- připravit plán rekonstrukcí v budovách RUK pro roky 2022 a 2023, materiál na KR dne 23.5., zodp. 

p. kvestor 

- avízo rozdělení pololetních odměn, podklady zašle EO na vedoucí odborů 

- prosba na členy KR vyhradit si od září pondělní dopoledne k možným brainstormingovým jednáním 

- info o poskytnuté škále pomoci a mnoha aktivitám v rámci RUK a součástí na pomoc Ukrajině, příprava 

sdělení děkanům fakult a PR propagace 

- info z dnešního jednání se zástupci CEFRES, nabídka připojit se prostřednictvím UK s pomocí Ukrajině 

- pozvání na konferenci Jarná ITAPA 2022 „Genarácia budúcnosti jako nám pomože výskum a inovácie?“ 

ve dnech 16. - 17.6. v Bratislavě, zástup za paní rektorku Mgr. Jindra 

- avízo udílení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 dne 7.6.2022 od 

14,00 hod. v Michnově paláci, zástup za paní rektorku pror. Polák 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Kuklík 

- návrh termínů konání VR UK od září 2022 

- info ze zasedání komise pro udílení titulu dr.h.c. 

- avízo dnešního zahájení výstavy Nový světový pořádek - Výstava Památníku ticha v Křížové chodbě 
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Mgr. Jindra 

- byl odeslán dopis na fakulty týkající se vyhodnocení dopadu sankcí týkají i mj. studijní a vědecké účasti 

studentů a zaměstnanců z RUS/BLR na aplikovaném výzkumu ve specifických technologických 

oblastech  

- avízo přednášky paní Lynne Cox na téma protivlivu, termín 9.9. 2022 v Modré posluchárně 

- nabídka z MVČR zprostředkovat pro rok 2022 přednášku představitelů Academic Security & Counter 

Exploitation Program (USA) na téma protivlivých opatření v akademických institucích, pozvání bude 

diskutováno s americkou ambasádou  

 

MUDr. Fontana 

- avízo jednání s fakultami týkající se nacenění elektronických informačních zdrojů pro rok 2023 od 

CzechELibu dne 17.5. 

 

prorektorka Křížová 

- v rámci zahájení Předsednictví ČR v Radě EUA proběhne desetikilometrový běžecký závod "zaštítěný" 

jménem Emila Zátopka v Bruselu dne 2.7.2022, za UK se účastní tým složený se zástupce OZV a FTVS 

- probíhají jednání s britskými univerzitami se zájmem o spolupráci v rámci Erasmus 

- možnost nabízet LŠ v rámci Turingova programu pro britské univerzity – Study in Prague 

 

Mgr. Hurný 

- avízo přípravy materiálu ve věci doporučeného postupu formátu úvodních soustředění pro budoucí 

studenty prvních ročníků 
 

prorektorka Martínková 

- avízo setkání k Study in Prague tento týden 

- info z dnešního online semináře pořádaného MŠMT týkající se sankcí pro RUS/BLR občany, prosba od 

ukrajinského ministerstva školství s organizací přijímacího řízení na ukrajinské univerzity pro uchazeče 

žijící na našem území, bližší info příště 

- info z dnešního setkání se studijními proděkany fakult, odeslán dopis týkající se problematiky sankcí pro 

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

 

profesor Zahálka 

- asistentka Akademického senátu paní Antonie Křížová dne 1.6.2022 oslaví 30 let působení na UK, 

příprava gratulace k tomuto významnému výročí 

 

prorektor Polák 

- podnět z jednání s rektory MUNI a UPOL k možnému vzniku studijní a kvalitativní sekce v rámci 

Asociace výzkumných univerzit ČR, Závěr: KR podporuje vznik studijní sekce 

 

prorektor Doleček 

- info k přípravě Špičkového výzkumu OP JAK 

- jednání ve věci novely zákona č. 130/2002 Sb. 

- k stanovení termínu monitorovacího výboru Kampus Albertov 

- prosba o nahlášení seznamu participujících v rámci konference CZEDUCON do 20.5. 

 

kvestor Horáček 

- k dvěma žádostem o souhlas se zapsání jejich sídla v budovách UK - týká se Prague International 

Business School se sídlem v Centrum Krystal a European Horizons Chapter of Students at Charles 

University na FSV, Závěr: KR souhlasí s umístěním sídla v budově FSV, v případě Centra Krystal žádá 

o doplnění informací ke smluvnímu vztahu, zodp. p. kvestor 

- k přípravě finančního přehledu týkající se stavu fondů, info na setkání prac. sk. pro ekonomiku dne 18.5. 

- k přípravě metodického pokynu upravující OQ týkající se oběhu účetních dokumentů 
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Dr. Vymazalová 

- informace k historii a současnosti vědecko-popularizačních aktivit (Science Slam / nyní FameLab) 

- k vydávání ISIC karet, UK zdarma vydávat karty nebude 

- k spuštění zkušebního provozu Klubu Celetná od 1.6., správa pro UK Pointem, náklady za energie bude 

hradit SBZ, v tuto chvíli probíhá rekonstrukce, nutné zakrýt elektroniku, zodp. p. Rezek 

- info z dnešní schůzky zástupců UK Pointu, OZSZ, GDPR týkající se rozhodovací praxe při udělování 

stipendia v ak. tíživé situaci, příprava výstupu - bude předloženo ke schválení na KR 

 

prorektor Vlach 

- probíhá výběrové řízení na vybavení v Didaktikonu v Kampusu Hybernská 

- ukončen sběr nominací z fakult do komise pro komunikaci a PR (KaPR), jmenování členů a první setkání 

nejpozději do letních prázdnin 

- probíhá interní audit vybraných aktivit (např. výroba propagačních předmětů) a akcí (např. Gaudeamus 

Brno a Na Karlovku) 

- info z úspěšně proběhlého Sportovního dne na UK dne 11. 5., návrhy na možné inovace v roce 2023, kdy 

hl. organizátorem bude 1. LF UK 

- žádost o dodání podkladu u příležitosti 111 dnů nového vedení UK ve funkci do 19. 5.  

- dotaz k organizaci a formátu Plesu UK v roce 2023, Závěr: KR rozhodlo v tradice Reprezentačních plesů 

UK pokračovat i v roce 2023 na Žofíně, bude ustanoven plesový výbor, zodp. p. kancléř ve spolupráci 

s pror. Vlachem a organizačním oddělením RUK 
 

prorektor Krištoufek 

- info z jednání ČKR s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací v Olomouci dne 11.5. 

- info z online zasedání CELSA dne 13.5., avízo dalšího zasedání ve Varšavě 

 

profesorka Rovná 

- info ze setkání s evropskou komisařkou M. Gabriel se zástupci evropských aliancí dne 10.5. 

- info z debaty na FTVS o aktivitách 4EU+, návrh na přípravu alianční sportovní akce 

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

engagement?“dne 11.5. pořádané fr. ambasádou a DZS 

- info ze zasedání Management Commitee 4EU+ v Paříži dne 13.5., řešena strategie budoucího rozšiřování 

4EU+, návrh na Kick Off meeting dne 14.11. dopoledne v Karolinu a účast paní Isabelly Kratz na KR 

dne 14.11. odpoledne 

- avízo setkání education prorektorů 4EU+ dne 17.5. v 9,00 hod., příprava position paper microcredentials 

 

kancléř Zima 

- info z kulatého stolu týkající se institutu Ombudsmana dne 12.5., poděkování paní Janě Vaňkové v této 

souvislosti, příprava OR na KR dne 23.5. 

- info z dnešního jednání pracovní skupiny k přípravě konference Suistable development 

- info z jednání s akvitisty Univerzity Za Klima, poděkování za účast panu Mgr. Cvejnovi a Dr. 

Vymazalové 

 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 23. května 2022 ve 14,00 hod.  Malé aule Karolina 


