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Zápis ze 17. zasedání kolegia rektorky dne 30. 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 

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 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

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

 

Omluveni: 

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

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrh na udělení medailí UK: 

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., 1. LF UK , návrh 1. LF na udělení zlaté pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., 1. LF UK, návrh 1. LF na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením medailí. 

 

3. Diplomy – návrh budoucí podoby 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky se seznámilo s předloženým materiálem a souhlasí s variantou č. 2B, s tím, že 

formát diplomů bakalářských, magisterských a rigorózních bude velikosti A3 a doktorských diplomů 

velikost C3. Ukládá ale prioritně dovypotřebovat stávající zásoby a až následně přejít na nové formáty 

diplomů. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Možnosti vydání nového vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu v souvislosti se změnou 

jména absolventa 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál. Kolegium rektorky se přiklání 

k doporučenému závěru zachovat dosavadní praxi vyplývající z doporučení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 6. 2018 a doporučení veřejné ochránkyně práv sp. zn. 4/2018/SZD/KS 

ze dne 19. 4. 2018 a nové diplomy vydávat absolventům pouze v případě změny jména a rodného čísla 

absolventa, tedy pouze v případě změny tělesné integrity absolventa. 

 
5. Podpora a propagace cizojazyčných studijních programů UK 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 20.6.2022. 

 

6. Program Cooperatio - záměry rozvoje vědních oblastí 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložené záměry rozvoje vědních oblastí programu Cooperatio 

a doporučuje je předložit k projednání a schválení Vědecké radě UK. 

 

7. Pilotní sběr podílů oborového zastoupení UK 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál, bere jeho obsah na vědomí a doporučuje zaslat 

Úřadu vlády navrhovanou odpověď paní rektorky. 

 

8. Vypořádání došlých připomínek k návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK 

v roce 2023 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo vypořádání došlých připomínek k návrhu Principů pro rok 2023, 

materiál s návrhem Principů 2023 bude předložen na KR dne 6.6.2022. 

 

9. Dotazníkové šetření pro Udržitelný rozvoj vedený PedF 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje vzhledem k tomu, že v danou chvíli se tvoří pravidla 

pro rozesílání přes SIS, výzkum organizovat přes studentské spolky, SKASUK, SKAS fakult, případně 

soc. sítě. 

 

10. Byty v areálu Karolina 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na  vědomí informaci o bytech v areálu Karolina a doporučuje přijmout 

navrhovaná opatření. 

 

11. Koupě nemovitostí v Praze 2, Plavecká 11 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr Přírodovědecké fakulty UK na koupi nemovitostí na 

pozemcích parc. č. 1341, 1342/1 a 1342/2 v k.ú. Nové Město v ulici Plavecká 11, Praha 2 s kladným 

závěrem a doporučuje jej předložit Akademickému senátu UK a Správní radě UK. 
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12. Smlouva o výpůjčce na zřízení staveniště Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, IČO: 

00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, jako vypůjčitelem, 

smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání části pozemku parc. č. 712/1, 

k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové o výměře 4 520 m² s dobou výpůjčky do 30.06.2026, 

a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 

 

13. Položení telekomunikačního vedení u Centra Krystal 

(kvestor Horáček) 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit služebnost spočívající v umístění telekomunikačního 

vedení k tíži pozemku parc. č. 278/5, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek 

za účelem zajištění provozu, údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech 

Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a doporučuje návrh 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího 

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

předpisů, k uzavření smlouvy. 

 

14. SMLOUVA O DÍLO „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – statické zabezpečení 

jámy a související práce“, č. UKRUK/ 284580/ 2022 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Smlouvy o dílo „UK – Výstavba Kampusu Albertov – 

Biocentrum - statické zabezpečení jámy a související práce“. Kolegium rektorky doporučuje tuto smlouvu 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu 

písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 

 

15. SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI, 

č. UKRUK/115598/2022 (č.339785/bVB1/RELOK-000/2022) mezi UK a T-Mobile Czech Republic 

a.s., v rámci výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov 

(kvestor Horáček) 

 

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

mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a T-Mobile Czech Republic a.s., (jako provozovatelem 

sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra 

Kampusu Albertov. Kolegium rektorky doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému 

senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých 

školách. 

 

 

16. Sdělení rektorky 

 

- info o vzniku Meziregionální univerzitní rady složené z 9 veřejných VŠ se sídlem mimo Prahu, Brno, 

Olomouc 

- z důvodu kandidatury na prezidenta republiky ČR pan emeritní rektor prof. Tomáš Zima ukončil 

k dnešnímu dni svoje působení v KR a RKR, paní rektorka mu poděkovala za vše, co pro UK vykonal 

během jeho mnohaletého působení 

- k medializaci projektu Excelles, avízo schůzky hl. koordinátorů dne 1.6. od 11,00 hod., zodp. pror. 

Krištoufek, pror. Doleček, pror. Vlach 

- avízo jednání k revitalizaci přístavu v Podolí se zástupci Povodí Vltavy dne 18.7. od 14,00 hod, účast paní 

rektorka, pror. Doleček, děkan PřF prof. Zima 

- avízo návštěvy vedení UK na fakultě FHS dne 29.6. od 12,30 – 14,00 hod., účast paní rektorka, pror. 

Kuklík, pror. Doleček 
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- info z ČKR o vládou schváleném programu „Občanská společnost“ týkající se zaměstnávání cizinců, 

Závěr: KR doporučuje zjistit zájem fakult o přistoupení do programu, zodp. OZV, info na RKR dne 20.6.  

- výzva k podání návrhů 3 kandidátů za akademickou sféru do výzkumné rady TA ČR, termín konec 

července, zodp. pror. Doleček 

- poděkování OVV (pí. Öhman, p. Novotný, p. Velinger) za profesionální přípravu zdravice paní rektorky 

- v rámci zasedání RKR budou děkani mít možnost informovat o jednání z oborových asociací 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- info z dnešního jednání pracovní skupiny k přípravě mezinárodní konference k Udržitelnému rozvoji, 

příští týden na KR bude představen finální seznam řečníků, oslovit partnery z 4EU+ (flagship IV.), zodp. 

p. kancléř, Dr. Vymazalová 

 

Mgr. Jindra 

- některým členům KR stále chybí školení o bezpečnosti práce (termín 31.5.) 

- avízo představení analýzy měkkých cílů na zasedání tajemníků fakult dne 1.6. 

- k problematice repozitáře pro dlouhodobé uložení vědeckých dat, bude obnovena prac. skupina složená ze 

zástupců OVaV, ÚK a fakult, příprava materiálu na KR 

 

MUDr. Fontana 

- předložena informace k Plánovaným šetřením na UK v roce 2022, Závěr: KR souhlasí s návrhem OAS na 

provádění šetření mezi studujícími/absolventy především v rámci disjunktních skupin tak, aby každý 

student či absolvent byl osloven v rámci jednoho celouniverzitního šetření a souhlasí s návrhy dopisů, 

které by byly studentům/absolventům průběžně v rámci jednotlivých šetření rozesílány, obdobní postup 

doporučuje aplikovat i pro dílčí dotazníková šetření  

 

prorektorka Křížová 

- proběhly schůzky k aplikaci programu „Erasmus without Paper“, jednak v rámci RUK (zástupci OZV, 

ÚVT), na základě této schůzky jednání s MUNI o případném využití jejich webových nástrojů – jednání 

intenzivně probíhají 

- proběhla schůzka focus group k virtuálním mobilitám v rámci UK (zástupci různých odborů RUK, fakult) 

– jednoznačný zájem fakult pokračovat ve virtuálních mobilitách a sdílených online kurzech, i s vědomím 

administrativní náročnosti, nutnosti přizpůsobovat se plně prezenční výuce atd. 

- ve spolupráci s ÚVT se pracuje na spuštění elektronických zápisů  zahran. studentů do sdílených kurzů od 

začátku zimního semestru 2022/2023 

 

prorektorka Martínková 

- Kolegium rektorky projednalo předložený text doporučeného interního postupu pro přiznání stipendia 

v akutní tíživé sociální situaci, který je k dispozici na sdíleném disku kolegia rektorky, Závěr: KR navržený 

postup schvaluje 

 

prorektor Skopal 

- avízo zasedání pracovní skupiny CePIT dne 3.6. 

- bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího oddělení cloudových služeb 

 

prorektor Doleček 

- avízo schůzky k Mephared II. dne 31.5. od 13,00 hod.  

- byla odeslána informace na MŠMT s aktuálním stavem příprav Kampusů Albertov a Mephared II. 

 

kvestor Horáček 

- avízo zasedání tajemníků fakult dne 1.6. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1259081491644500/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1919021077101201/?lang=cs
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prorektor Vlach 

- aktuální informace o vypsání výběrového řízení na vybavení Didaktikonu v Kampusu Hybernská 

- info ze schůzky s viceprezidentem Hospodářské komory, zájem o podporu propagace talentovaných 

studentů (například společnými projektu v Kampusu Hybernská) 

- Sportovní rektorský den UK se bude příští rok konat dne 10.5.2023, organizuje 1.LF UK 

- k projektu THINK-TANK Vzdělávání 21 

- vhodnost sjednocení vizuálu emailové šablony elektronického podpisu zaměstnanců RUK, připraví OVV 

a bude informovat vedoucí odborů RUK 
 

Mgr. Hurný 

- dopis z MŠMT týkající se zajištění testovacích center pro ukrajinské uchazeče pro online přijímací 

zkoušky na ukrajinské VŠ, Závěr: UK se zapojí, příprava odpovědi na MŠMT s žádostí o včasné 

proškolení zaměstnanců, technické zajištění organizuje ÚK UK v Centru Krystal, překladatele do UA 

zajistí ÚJOP, zodp. Mgr. Hurný, MUDr. Fontana 
 

prorektor Krištoufek 

- info z 22. ročníku konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem "Současnost a vyhlídky 

doktorského studia na českých vysokých školách“ ve dnech 26. - 27.5. v Telči 

 

prorektor Polák 

- k stanovení formálních mechanismů pro přijímání univerzitních stanovisek k position paper 4EU+ (např. 

European university degree – aktivita uni. Heidelberg), příprava materiálu na KR 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 6. června 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


