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Zápis z 18. zasedání kolegia rektorky dne 6. června 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 

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

Bc. Martin Čihák – 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 

 

Omluveni: 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Novela opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku 

spojeného se studiem 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR souhlasí s novelizací opatření rektora. 

 

3. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí, doporučuje zapracovat časový vývoj po fakultách 

a předložit materiál na RKR dne 20.6. Dále KR doporučuje urychlit vymáhání poplatků, tak, aby byl vždy 

vymáhán předminulý a minulý rok. 

 

4. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023 

(prorektorka Martínková) 

 
Závěr: Kolegium rektorky schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 

2023; ukládá předložit návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023 k projednání 

RKR dne 20.6. a ke schvalování AS UK dne 24. 6. 2022. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově ze 

dne 18. 05. 2022 

(prorektorka Křížová) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a podmínečně jej schvaluje po předložení ekonomické rozvahy 

obsahující stav fondů OZV, tedy dokrytí finančních prostředků, předložit na KR dne 13.6.2022. 

 

6. Nemovitosti Univerzity Karlovy: Přehled nájmů a pronájmů, problematika právních vad 

a evidence nemovitostí 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané 

problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorce, aby odbor výstavby ve spolupráci 

s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací 

k rychlému odstranění zbývajících právních vad. 

 

7. Informace o revizi opatření kvestora 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo informaci o revizi opatření kvestora, bere ji na vědomí a doporučuje 

realizovat navrhovaná opatření. 

 

8. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 1 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 57/2021 a doporučuje tento 

návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku 

Univerzity Karlovy. 

 

9. Návrh na změnu a doplnění opatření kvestorky č. 4/2018 a metodické pomůcky ekonomického 

odboru správcům rozpočtu ze dne 22. 9. 2019 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh na změnu a doplnění opatření kvestorky č. 4/2018 

a doporučuje zapracovat připomínky vzniklé z diskuze a předložit materiál znovu na KR do konce června. 

 

10. Návrh na vynětí nemovitostí v Mariánských Lázních ze správy ÚJOP 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr vyjmout nemovitosti v Mar. Lázních ze správy ÚJOP 

a doporučuje připravit v tomto směru dodatek opatření rektora č. 57/2021 a předložit jej Akademickému 

senátu UK k projednání. 
 

11. Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „MEPHARED 2 - druhá 

etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“, a doporučuje uvedený záměr 

předložit k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy, a poté Správní radě Univerzity 

Karlovy. 
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12. Dodatek č. 6 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. 6 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, dodatku č. 4 a dodatku 

č. 5, 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 

168 767 879,22 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. 6. 

 

 

13. Sdělení rektorky 

 

- info ze 166. zasedání Pléna ČKR dne 2.6. a společného zasedání SRK a ČKR dne 3.6. 

- avízo konání dalšího Pléna ČKR a Slavnostního zahájení ak. roku 2022/2023 proběhne zde na UK ve 

dnech 6. - 7.10.2022 v Karolinu, zodp. p. kancléř ve spolupráci s Dr. Fojtíkovou a organizačním oddělením 

- info ze zasedání Repre komise na MŠMT dne 1.6. 

- provést strategické šetření týkající se úspor energie, prověřit s MŠMT a kvestory dalších VVŠ aktuální 

stav prostředků vynakládaných na energie, zodp. p. kvestor, připravit přehled očekávaných nákladů RUK 

a fakult a vydefinovat konkrétní plán úspor na UK, předložit materiál na KR, zodp. manažerka udržitelného 

rozvoje  

- k aktualizaci OR týkající se home office, sledování čerpání na odborech, příprava informace na KR, zodp. 

p. kvestor 

- avízo oslovení odborů RUK vedoucí EO Ing. Wehrenberg ve věci interního čerpání fondů a plánu čerpání 

provozních prostředků 

- avízo vyhlášení Milostivého léta, komunikovat mezi studenty, zodp. OSZS 

- avízo vyhlášení nového kola FameLab stand-upové vědecké soutěže Asociací výzkumných univerzit ČR 

na půdě UK, zodp. UK Point 

- k ukončení nájemního vztahu se současným nájemcem restaurace U Supa proběhne do konce června, zodp. 

pror. Kuklík, p. kvestor 

- pozvání od ULLH na zakončení sezóny dne 10.6. od 17,00 hod. v Síni slávy českého hokeje v obchodní 

galerii Harfa, zástup za paní rektorku Mgr. Hurný 

- pozvání na udělení dr.h.c. prof. Jean Tirole dne 22.6. od 16,00 hod. na VŠE, zástup za paní rektorku pror. 

Krištoufek 

- pozvání na pietní vzpomínku v sobotu 18.6. od 10,00 v Resslově ulici, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo jednání monitorovacího výboru Kampus Albertov dne 14. 6. 2022 od 17.hod. 

- pozvání na slavnostní promoci doktorů a docentů VŠCHT Praha  dne 22.6.2022 od 15,00 hod. v Betlémské 

kapli, zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- avízo zasedání Grantové rady UK dne 20.6. od 13,00 hod. 

- avízo pořádání semináře Microsoft CEDMO zaměřeného na kyberbezpečnost a zločinnost, určeno 

především zaměstnancům státní správy ve dnech 20.6. a 23.6. ve Vlasteneckém sále, účast paní rektorka, 

pror. Krištoufek, Mgr. Jindra  

 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- návrh bodů programu na RKR dne 20.6., materiály budou rozesílány s týdenní předstihem v pondělí 13.6. 

či nejpozději v úterý 14.6., informování budou vedoucí odborů na setkání odborů dne 7.6. 

- avízo zasedání předsednictva AS UK dne 13.6. 
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- k budoucímu pořádání kurzů pro ukrajinské uprchlíky nad rámcem pomoci od Hl. m. Prahy, organizuje 

FF a FTVS v Kampusu Hybernská, nutné vyčíslit náklady 

 

prorektorka Křížová 

- k  členství v Evropském univerzitním institutu (EUI) ve Florencii, nejedná se o přístup dílčích univerzit 

nýbrž ČR, koordinuje MŠMT 

- avízo akce „Den ÚJOP“ dne 21.6. v Poděbradech 

- ÚJOP v rámci 4EU+plánuje výuku angličtiny pro THP pracovníky  

 

prorektorka Martínková 

- info ze setkání studijních prorektorů Aliance 4EU+  

- avízo setkání studijních proděkanů dne 13.6. od 11,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, účast i dalších 

členů KR je vítaná 

- možnost úlevy na poplatku za delší studium pro absolventy VŠ v zahraničí, Závěr: UK nebude poskytovat 

tyto úlevy 

- k ukončování studia studentům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině, kterým je nyní v současné 

době „uměle“ neukončeno studium z důvodu ochrany před konfliktem, Závěr: KR doporučuje oslovit 

fakulty, aby kontaktovaly ty studenty, u kterých je řízení o ukončení studia aktuální, s tím, že na konci 

akademického roku bude zvažována možnost ukončení studia, aby měli čas najít jiná řešení 

 

prorektor Skopal 

- probíhá příprava materiálu týkající se Erasmus without Paper ve spolupráci s OZV, materiál na KR do 

konce června 

- info ze zasedání pracovní skupiny CePIT dne 3.6. 

 

Mgr. Hurný 

- info z MŠMT o 10ti násobném navýšení původně kalkulovaného počtu ukrajinských uchazečů pro online 

přijímací zkoušky, jež bychom pomáhali organizovat na UK, nutné zjistit pomoc z fakult, příprava 

odpovědi MŠMT 
 

prorektor Krištoufek 

- info ze setkání týkající se programu EXCELES, účastnil se pror. Krištoufek, pror. Doleček 

- info ze setkání prorektorů pro vědy Aliance 4EU+  

- členové KR obdrží pozvánky k zasedání IAB dne 16.6. a Sounds of Science dne 23.6. 

 

prorektor Vlach 

- avízo otevření Didaktikonu v Kampusu Hybernská dne 6.9. od 10,00 hod. 

- avízo interního workshopu o komunikaci vědy vedený Ing. Bc. Pavlou Hubálkovou, Ph.D. určený pro 

fakultní vědecké pracovníky, doktorandy a zájemce o komunikaci vědy ve dnech 21.- 22.6. mezi 9-12 hod. 

- avízo přípravy semináře týkající se krizové komunikace 

- návrh koncepce kalendáře UK na rok 2023 bude předložen v bodě Různé na KR 13.6. 

 

prorektor Polák 

- k otázce integrace SP s minimálními počty studentů, především se jedná o doktorské SP v AJ, bude 

projednáno na RKR 

 

PhDr. Vymazalová 

- ke skladbě řečníků v rámci konference Udržitelného rozvoje, nutné stanovit odborný program na KR 13.6. 

 

MUDr. Fontana 

- info ze zasedání pracovní skupiny pro HR Award, řešena otázka fungování domén IT systémů, prioritizace 

úkolů ve spolupráci s ÚVT, zodp. pror. Skopal 

 

 



 5 

kvestor Horáček 

- k nákupu plynu v roce 2023 prostřednictvím komunitní burzy, příprava návrhů možných postupů 

s podklady od makléře na KR dne 13.6. 

- vývoj v jednání se zahraničními partnery ve věci prodeje nemovitostí ve Španělsku (Santiago) na KR dne 

13.6., zodp. pan kvestor  

 

profesor Strakoš 

- probíhá připomínkové řízení ze strany AV ČR nad finalizací smlouvy týkající se vzniku expertní skupiny 

na podporu žadatelů ERC grantů 

 

 

 

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

 

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


