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Zápis z 21. zasedání kolegia rektorky dne 27. 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 

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 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK 

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Martin Maňásek (pověřený výkonem funkce kvestora od 1.7.2022) 
 

Omluveni: 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování a k prodloužení financování 

od roku 2023 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál. 

 

3. Informace k plánovaným výzvám OP JAK 

 (prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informace k plánovaným výzvám na mezinárodní výzkumné 

mobility v OP JAK. 

 

4. Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023 

 (prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednávalo materiál k vyhlášení CRP pro rok 2023. KR doporučuje zaslat 

vedoucím odborů/ředitelům součástí, tak aby společně se svými prorektory a gesčními členy kolegia 

rektorky projednali daný materiál , tak aby byl znovu diskutován na KR dne 11.7. 2022. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Příprava Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023 

 (MUDr. Josef Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje předložené kroky v přípravě Plánu realizace Strategického záměru 

Univerzity Karlovy pro rok 2023 a ukládá všem aktérům pracovat podle předloženého harmonogramu. 

Členové KR obdrží link na Sharepoint s prosbou o úpravu odpovědností uvedených v Šabloně do 

1.7.2022. 

 

 

6. Sdělení rektorky 

 

- paní rektorka v úvodu poděkovala za veškerou práci odcházejícímu panu kvestorovi JUDr. T. Horáčkovi 

a přivítala nového člena KR pana Mgr. M. Maňáska, pověřeného výkonem funkce kvestora UK 

- info o odchodu manažerky udržitelného rozvoje Ing. Kotábové, za koordinaci konference Sustainable 

development dne 16.11. zodpovídá pan kancléř, příprava rozpočtu a programu na KR dne 11.7. 

- Centrum afrických studií, návrh Memoranda mezi ČZU a UK a návrh dalšího postupu, zodp. pror. Křížová, 

pror. Doleček 

- avízo otevření nové budovy 2.LF UK v Motole dne 4.10. ve 14,00 hod. 

- avízo prázdninového zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 15.8. od 13,00 hod. 

- avízo změny v harmonogramu konání KR, posun začátků od 5.9. od 12,00 hod., po RKR od 13,00 hod., 

bude rozesláno členům KR 

 

7. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- k přípravě Plesu UK dne 13.1.2023, bude rozeslána finanční rozvaha 

- k přípravě výběrového řízení a zveřejnění inzerátu na pozici ombudsmana 

- probíhá sběr připomínek k novele vysokoškolského zákona do 30.6., bude předloženo na KR dne 11.7., 

finalizace dokumentu dne 15.7. od 10-12,00 hod. (paní rektorka, pror. Krištoufek, pror. Doleček, pror. 

Polák, pror. Martínková), termín pro odeslání do ČKR 25.7. 

 

profesorka Rovná 

- k jednání governing boardu 4EU+, řešeno zapojení do projektu vyhlášené EK European degree, k návrhu 

Golden Budget 

- avízo dnešního zasedání management committee nad přípravou zasedání rektorů 4EU+ v Heidelbergu dne 

1.7., pomoc Ukrajině 

- info ze setkání rektorů CE7 v Budapešti dne 22.6, nabídka exkluzivního partnerství platformy CE7 s LERU 

 

prorektorka Martínková 

- návrh dohody o posuzování vzdělání pro VŠ bez IA, Závěr: KR souhlasí s uzavřením dohody 

s PragueCityUniversity pro posouzení předchozího vzdělání uchazečů o studium na základě Lex Ukrajina 

- info k akci „Mácháč“ pro budoucí studenty prvních ročníků, jež neorganizuje UK, Závěr: dát prohlášení 

na web a sociální sítě UK s informací, že se nejedná o akci organizovanou univerzitou ani žádnou z fakult 

UK, zodp. OVV, příprava dopisu organizátorům ve věci zneužívání dobrého jména UK na soukromé akce, 

zodp. p. kancléř 

 

prorektor Krištoufek 

- info ze zasedání Komise pro vědu AS UK 
 

Mgr. Maňásek 

- k stavu jednání ohledně prodeje bytu a nebyt. prostoru v  Santiago de Compostela 
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prorektorka Křížová 

- info z inaugurace rektory Uni. Lipsko, zájem německé univerzity o posílení spolupráce s UK, 

domluva  návštěvy paní rektorky a dvou prorektorů z Lipska zde na UK  

- k přípravě nové rámcové smlouvy týkající se Cotutelle s univerzitou St. Andrew, zodp. OKVA a OZV 

- avízo účasti na zasedání UNIQA dne 29.6. v Dublinu 
 

Mgr. Hurný 

- info o přípravě pomoci se zajištěním přijímacího řízení pro ukrajinské studenty zde v ČR, UK se podařilo 

navýšit kapacitu testování na cca 1.000 uchazečů, z MŠMT čekáme na pokyny a školení k organizaci akce 

- info k materiálu „Doporučený postup k problematice seznamovacích/adaptačních kurzů na UK“, byli 

s ním dnes seznámeni studijní proděkani,  

- stanovení pravidel rezervování pronájmu výcvikového střediska (týká se především pravidel pro studenty 

UK s vědomím vedení fakult), zodp. Ing. Rezek 
 

profesor Zahálka 

- info z pietních akcí k připomenutí obětí komunismu dne 26.6. 

- žádost MŠMT týkající se předložení koncepce sportu na UK (netýká se jen podpory elitních sportovců 

s mimořádnou výkonností, jež získávají stipendia od MŠMT), návrh předloží Rada sportu UK, následně 

bude projednán na KR 

- avízo odborně-vědecké konference FTVS „Science in soccer“ s využitím reprezentačních prostor 

v Karolinu při zahájení dne 2. - 3.12.2022 
 

Dr. Fontana 

- k úpravě návrhu smlouvy týkající se Didaktikonu a změny zapsaného ústavu, termín podpisu dne 

20.7.2022 

- info z monitorovacího výboru OP JAK 

 

Mgr. Jindra 

- poděkování organizačnímu odboru a OVV za organizaci dvou seminářů s Microsoft  

- vyřešit parkování hostů na dvoře Karolina, zodp. Ing. Rezek 

 

Mgr. Hájek 

- probíhá sběr dat z fakult – zájem o tištěné Prvákoviny (budou dvojjazyčné) 

- info o vítězství UK na Akademických hrách 2022, zisk 104 medailí, příprava blahopřejných dopisů, zodp. 

OVV 

- info o tragickém úmrtí studenta UK na kolejích 17. listopadu 

- příprava informace k CRP 18+ v rámci evropského předsednictví, zodp. M. Čermák, OVV 

- informace k medializaci projektů EXCELES 

- akce VĚDA FEST dne 22.6. na Praze 6 se zúčastnilo 16 tis. návštěvníků, poděkování zúčastněným 

fakultám a zastupující paní pror. Martínkové  

 

prorektor Skopal 

- představení přípravy webovou aplikaci pro studenty i výzkumníky - Projekt Charles Explorer, dokončení 

pilotního projektu v průběhu letních měsíců 
 

prorektor Polák 

- členové KR byli seznámeni s připomínkami univerzit zpracovanými ČKR k návrhu revize metodických 

materiálů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

- k podpisu aktualizovaného Memorandum of Agreement týkající se NMgr. SP International Masters in 

Economy, State and Society vzhledem k vyloučení ruského člena konsorcia, Závěr: KR s podpisem 

memoranda souhlasí 
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profesor Strakoš 

- info z probíhajícího workshopu k ERC, nutné komunikovat s novým ministrem MŠMT ve věci výzvy ERC 

CZ 

 

 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 11. července 2022 od 10,00 hod.  Malé aule Karolina 


