Zápis z 23. zasedání kolegia rektorky dne 15. srpna 2022
Přítomni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK
PhDr. Pavel Doleček, 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
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka 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. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK
Mgr. Michal Zima – kancléř UK
Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky 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.

Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2022
(rektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat na Cenu MŠMT
2022 doc. PhDr. Michala Bauera, Ph.D. – CERGE.

3.

Doporučení pro fakulty – Hybridní akademický rok 2022/2023
(prorektorka Martínková)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo daný materiál, doporučuje po zapracování připomínek ho rozeslat
na fakulty a předložit jako materiál na RKR dne 3.10.2022.

4.

Návrh na jmenování nových členů Grantové rady univerzity
(rektorka Králíčková)
Závěr: KR UK doporučuje jmenovat navržené – doc. Michala Vinklera a doc. Jakuba Suchánka – členy
GR UK.
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5.

Refundace nákladů fakultám spojených s posuzováním žádostí o uznání zahraničního vzdělání za
žádosti, které byly osvobozeny od poplatku
(prorektorka Martínková)
Závěr: KR projednalo předložený materiál a rozhodlo, že nesouhlasí s vyplacením finanční kompenzace
fakultám za žádosti osvobozené od poplatku. Důvodem je skutečnost, že osvobození ukrajinských
uchazečů od poplatku nebylo z rozhodnutí vedení UK, nýbrž bylo dáno § 9 odst. 2 zákona č. 67/2022 Sb.

6.

Doplnění členů poplatkové komise o odborníky z oblasti psychiatrie a psychologie
(prorektorka Martínková)
Závěr: KR souhlasí s posílením komise o odborníky z oboru psychiatrie a psychologie. Ukládá OSZS
předložit návazný materiál na KR v termínu září 2022.

7.

Podnět z MŠMT k úpravě znění čl. 4 Přílohy č. 2 Statutu UK – nemožnost stanovit poplatek za
studium v cizím jazyce ve výši 0,- Kč
(prorektorka Martínková)
Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje pokračovat v jednáních s MŠMT.

8.

Plán úspor energií a energetický management v objektech SBZ UK pro roky 2022–2023
(kvestor Maňásek)
Závěr: Kolegium rektora projednalo navržená opatření a bere je na vědomí. Doporučuje vytvořit pracovní
skupinu řešící energetickou krizi a dále ukládá kvestorovi oslovit fakulty s dotazem, jaká opatření se
provádí na fakultách, tématu se bude věnovat RKR dne 3.10.2022.

9.

Mezinárodní konference “Sustainability in an Unstable World” - aktuální informace
(kancléř Zima)
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál, doporučuje upravit anglické texty rodilým
mluvčím a panelovou diskuzi dle debaty na KR a zveřejnit aktualizovaný program na webu konference.
Dále je potřeba doplnit seznam pozvaných na odpolední kulatý stůl.

10. Interní komunikace na UK
(kancléř Zima)
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál. Doporučuje materiál doplnit na základě
vzniklé diskuze, rozšířit o rozpracovaný návrh šetření mezi odbory a vytvořit sdílený dokument pro členy
KR na podněty týkající se chápání a definice interní komunikace a to do 31.8., následně předložit upravený
materiál znovu na KR dne 5.9.2022.
11. Nadační fond Univerzity Karlovy – návrhy okruhů permanentní výzvy
(kancléř Zima)
Závěr: Kolegium rektorky UK bere na vědomí předložený materiál, doporučuje vytvořit sdílený dokument
pro členy KR na podněty týkající se hodnot spojených s NF, které budou definovat 2-3 konkrétní vlajkové
lodě, péče o dárce, stěžejním oblastmi podpory atd. a to do 31.8. a následně předložit upravený materiál
znovu na KR dne 5.9.2022.
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12. Parkování v areálu Karolina
(Mgr. Jindra)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a ukládá realizaci navržených změn.
13. Zpráva o projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV2/HRAw2)
(MUDr. Fontana, Ph.D.)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a souhlasí s navrženým postupem, včetně
podání žádosti o prodloužení projektu.
14. Výroční zpráva Kampus Hybernská za rok 2021
(prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.)
Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučuje jej předložit pro informaci členům RKR dne
3.10.2022.
15. Návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o.
(kvestor Maňásek)
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se
společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a doporučuje jeho předložení Akademickému senátu UK
k vyjádření.
16. Změna vnitřního předpisu – Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzity Karlovy
(kvestor Maňásek)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh změny vnitřního předpisu – Organizační řád Správy budov a
zařízení UK s kladným výsledkem a doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu UK.
17. Položení kabelového vedení a rozpojovací skříně k objektu UK v Poděbradech
(kvestor Maňásek)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového
vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož součástí je stavba č.p. 77 a pozemku
parc. č. 2000/1, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem
zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV –Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za jednorázovou
náhradu ve výši 67 170,- Kč bez DPH, 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.
18. Sdělení rektorky
-

-

info z jednání paní rektorky s předsedou Senátu PČR panem M. Vystrčilem, paní místopředsedkyní EK V.
Jourovou a vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR paní M. Ladmanovou, avízo dalšího setkání s paní
Ladmanovou dne 18.8. ve 14,00 hod.
info o setkání paní rektorky s ministrem pro evropské záležitosti prof. Bekem, UK je připravena uspořádat
přednášku ruského historika Andreje Zubova na UK
info z jednání paní rektorky s předsedkyní spolku Univerzitní ligy ledního hokeje - tým UK Hockey Prague
paní Mgr. Vošáhlíkovou, představena koncepce „Hokej a vzdělání“
byl odeslán dopis paní rektorky UK s návrhem nominace pana prorektora Vlacha do VR TA ČR
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-

-

zjistit, jaké aktivity UK dělá pro duševní zdraví svých studentů a to včetně aktivit na fakultách, informovat
studijní proděkany, následně materiál do KR, zodp. UK point, OSZS a Mgr. Čihák
info o přípravě nové vize Plesu UK 2023, zodp. p. kancléř
podnět k tričku „Prague University 1348,“ které se prodává mj. na Letišti V. Havla v Praze, možné
zneužití značky UK, zodp. p. kvestor
příprava odpovědi týkající se pozvání na účast v soutěži Fénix content marketing, zodp. OVV
oslovena paní rektorka Nadací Počítače dětem ve věci darování staré techniky, nutné nalézt systémové
řešení pro zjednodušený odpis majetku, zodp. p. kvestor
info o umístění UK v rámci Shanghai rankingu pro rok 2022, příprava aktualizovaného materiálu týkající
se mezinárodních žebříčků na KR v září, zodp. Dr. Fontana, odd. OAS
avízo pořádání slavnostní večeře pro rektory a emeritní rektory ČKR v rámci Slavnostního zahájení ak.
roku dne 6.10.2022 od 20,00 hod. v Karolinu, možnost účasti pro členy KR
avízo zářijových pěti webinářů “Find your place on the map: How to be more visible in Brussels?”
avízo setkání s rakouským studentským ombudsmanem p. Josefem Leidenfrostem, příprava konference
ENOHE 2023 v Praze, online setkání dne 14.9. v 16,00 hod.
k dopisu z Cyprus Health and social sciences university, příprava negativní odpovědi, zodp. pror. Křížová
avízo konání židovsko-křesťanské modlitby od 17,30 hod. ve Velké aule Karolina v rámci iniciativy
Červená středa dne 23.11.2022, účast paní rektorka, pozvání platí i pro další členy KR
avízo přednášky německého kancléře Olafa Scholze dne 29.8. od cca 11, 00 – 12,30 hod. v Karolinu,
moderuje prof. Rovná
představení nově vzniklého Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí
a systémových rizik (SYRI) dne 12.10. ve 14,00 hod. v Univerzitním kině Scala, Brno, zástup za paní
rektorku pror. Doleček/pror. Krištoufek
pozvání na inauguraci rektora VŠP Jihlava doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D. dne 12.10. v 10,00 hod.
na jihlavské radnici, zástup za paní rektorku pror. Doleček/pror. Krištoufek
pozvání na udílení dr.h.c. Univerzity Pardubice prof. RNDr. L. Grubhofferovi, CSc. a prof. Ing. Petru
Sáhovi, CSc. dne 30.9. od 11,00 hod. v Aule Arnošta z Pardubic, zástup za paní rektorku pror. Doleček
pozvání na udílení dr.h.c. Akademií múzických umění panu Karlu Paukertovi dne 13.10. od 14,00 na
AMU, zástup za paní rektorku pror. Kuklík
pozvání na slavnostní předání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2021 dne 29.8. na zámku
v Lužanech u Plzně, zástup za paní rektorku pror. Polák
avízo LERU Anniversary Conference dne 10.11. v Bruselu, zástup za paní rektorku pror. Kuklík
pozvání od primátory Hřiba a Prague Convention Bureau na Ambassador Awards Evening dne 6.9. v 19,00
hod. v Rezidenci primátora Hl.m. Prahy, zástup za paní rektorku pror. Kuklík
ruší se KR dne 21.11. 2022 z důvodu CZEDUCONu

19. Sdělení členů kolegia

-

-

kvestor Maňásek
info o stavu Fondu provozních prostředků na RUK k 31.7.2022
příprava novely OR týkající se navýšení sociálního stipendia
příprava výběrového řízení na fotografické služby promočních aktů v Karolinu a na Malé straně
avízo jednání s děkanem FTVS ve věci zájmu Magistrátu o odprodej pozemku (parkoviště) u budovy
fakulty dne 18.8. od 16,00 hod.
prof. Zahálka
avízo zasedání předsednictva AS UK dne 22.8. od 16,30 hod.

prorektor Polák
- probíhá příprava CRP 2023 na téma kvality vzdělávací činnosti koordinované MUNI, za UK řeší OKVA
ve spolupráci s Mgr. Hurným
- probíhá sběr hodnotitelů NAÚ na výzvu ČKR
- avízo schůzky s ředitelkou Střední zdravotnické školy v Ruské ul., zájem z jejich strany o podporu
pedagogů stř. zdr. škol
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-

probíhá tvorba nového webu oddělení OKVA, logo odboru vytvoří OVV

Mgr. Jindra
předložil informativní materiál týkající se ESC (Evropská studentská karta), v danou chvíli funguje
z 4EU+ na UK, Uni. Sorbonna a Heidelberg
- avízo semináře "Kybernetická a informační bezpečnost" ve spolupráci s NÚKIB dne 8. 9. 2022 ve
Vlasteneckém sále Karolina, velký zájem z fakult
- probíhá příprava konference ve spolupráci s Academic Security & Counter Exploitation Program na téma
protivlivové bezpečnosti, konzultováno s ambasádou USA, předpokládaný termín říjen 2022
- spuštěna veřejná zakázka na hromadný svolávací systém, pilotně pro RUK, po vyhodnocení pilotního
provozu předpoklad využití na fakultách a součástech
-

prorektorka Martínková
- info s průběžnými počty odvolání z fakult k 14.8.
Dr. Vymazalová
- probíhá příprava CRP 2023
- akce Advent na UK se letos na nádvoří Karolina neuskuteční
- příprava autobusového zájezdu pro zaměstnance na adventní vánoční trhy do Regensburgu
- UK point se podílí na správě webu pro Ukrajince
- avízo zasedání komise pro udílení ceny České hlavičky za udržitelnost dne 5.9. na VŠE
- avízo studentské soutěže FameLab dne 30.9.
prorektor Vlach
- info z letních jednání zástupců KaPR, mj. projednáváno zadaní výzkumu na uchopení/vnímání značky
a názvu UK mezi uchazeči, výzkum a jeho výsledky by měly být známy ideálně nejpozději do konce
letošního roku z důvodů návazných kroků pro rok 2023 (plán na změnu komunikačního vyznění a vnímání
UK atp.), o stavu a průběhu prací skupiny KaPR budou informována vedení fakult po schválení zápisů ze
schůzek této skupiny
- probíhá příprava CRP 2023 s předběžným názvem „Praha univerzitní“, koordinuje za OVV M. Čermák
- příprava série podcastů (pořadu) s názvem „Stop-time“, a to v rámci podcastového Rádia Forum,
frekvence vysílání 1x za 14 dní se zahájením od cca poloviny září
- avízo školení Google Analytics 4 dne 20. 9. 2022 od 9,00 hod., velký zájem o účast ze strany zástupců
z fakult (RUK se bude na školení finančně spolupodílet), koordinuje Oddělení MKT OVV RUK (M.
Čermák)
- probíhá finanční audit na OVV RUK za rok 2021, výsledky interního šetření budou k dispozici vedení UK
v průběhu září 2022
- příprava podpisu smlouvy na DIDAKTIKON, slavnostní otevření tohoto popularizačního centra se koná
dne 6. 9. od 10 hod ve 4. patře Kampusu Hybernská za účasti JM paní rektorky, zástupců fakult, MHMP
a dalších
- příprava medailonků prorektorů a členů KR (vč. přidělených agend) pro web UK
- info o přípravě Prvákovin, náklad cca 7 tis. výtisků, velký zájem z fakult, předpokládané dodání na začátku
září, koordinuje UniMedia OVV RUK (dr. M. Rychlík)
- avízo schůzky se zástupci Úřadu vlády ke Strategii rozvoje publicity a komunikace VVI ČR, zúčastní se
pror. M. Vlach
- info z jednání s MUDr. Smejkalem o spolupráci UK s MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické
situace)
- Thermo Fisher Scientific, avízo možného jednání v říjnu v Brně na podporu talentovaných studentů
- info o přípravě workshopů na komunikaci vědy pro vybrané fakulty s výhledem na ucelenou nabídku
z OVV RUK napříč celou UK (dr. Pavla Hubálková, OVV)
- výsledky prestižní soutěže Zlatý středník budou vyhlášeny 1. 9. 2022 večer, za UK se zúčastní pror.
M. Vlach, s ohledem na nominaci na možné ocenění kalendáře MFF UK byla čestná vstupenka za UK
nabídnuta i vedení této fakulty
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prorektorka Křížová
avízo účasti paní prorektorky na semináři Coimbra Group Heritage dne 5. - 6. 12. 2022 v Montevideu
návrh na odložení plánované návštěvy Universidad de Chile na rok 2023, Závěr. KR s posunem termínu
souhlasí
- avízo plánované návštěvy tří prorektorů z Univerzity Lipsko, setkání s vedením UK, přesný termín bude
dořešen
- OZV plánuje obnovit na jaře 2023 pořádání návštěv na zahraničních univerzitách v rámci akce „Dny UK“,
jako první zemí navrhuje Velkou Británii, OZV nejprve předloží seznam navržených univerzit na KR, po
té kolegium stanoví 3 možné termíny
- avízo plánované cesty do Egypta organizované Egyptologickým ústavem FF UK ve dnech 30.10. –
5.11.2022, účast pror. Křížová, pror. Kuklík
- avízo setkání a pracovní večeře s předsedou evropské AU3V dne 5.10.
-

Dr. Fontana
- příprava podkladů pro vypořádání žádosti od ministryně Langšádlové týkající se využití prostředků
v rámci DK RVO 2020 a 2021
- k přípravě plánu realizace SZ UK pro rok 2023, poděkování za spolupráci odborů a členů KR, nyní
zpracování v rámci OAS, možnost komunikace s dotčenými odbory v případě potřeby
prorektor Skopal
- na ÚVT proběhly tržní konzultace na nový systém SIS
- pokračuje realizace Erasmus without Paper, testuje se na OZV
- k pilotní spin-off společnosti CUIT pro MFF založenou CUIP
prorektor Kuklík
- předložil na návrh paní rektorky tyto osobnosti k udělení medailí UK:
 prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., historická pamětní medaile UK
 prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., zlatá pamětní medaile UK
 doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., stříbrná pamětní medaile UK
Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením navržených medailí.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 5. září 2022 od 12,00 hod. Malé aule Karolina
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