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Zápis z 1. zasedání kolegia rektorky dne 3. října 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 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 
Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluveni: 
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. Návrh na udělení medaile UK 
(prorektor Kuklík) 

 
Návrh na udělení medaile UK: 
- prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., 1. LF UK, návrh 1. LF na udělení stříbrné pamětní 

medaile UK 
- prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., 1. LF UK, návrh 1. LF na udělení historické 

pamětní medaile UK 
- prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., 1. LF UK, návrh 1. LF na udělení historické 

pamětní medaile UK 
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- prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, FCMA, 1. LF UK, návrh 1. LF na udělení 
historické pamětní medaile UK 

 
Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí UK. 
 

3. Zpráva o přípravě projektu European Degree Label pilot 
(prorektor Polák) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 
 

4. Výzva Špičkový výzkum – aktuální informace k přípravě projektových žádostí 
(prorektor Doleček) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí aktuální informace k přípravě 
projektových žádostí do výzvy Špičkový výzkum v operačním programu 
J. Á. Komenský (OP JAK). 
 

5. Závěrečná zpráva z Orientačního týdne pro studující 1. ročníků a Adaptačních 
dní pro socioekonomicky znevýhodněné studující  
(PhDr. Ing. Vymazalová, Ph.D.) 

 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí závěrečnou zprávu z Orientačního týdne 
pro studující 1. ročníků a Adaptačních dní pro socioekonomicky znevýhodněné 
studující pro rok 2022. 
 

6. SMLOUVA O DÍLO „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – statické 
zabezpečení jámy a související práce“, č. UKRUK/ 284580/ 2022 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a rozhodlo 
vypracovat nový návrh Smlouvy o dílo, v kterém bude sloučena část týkající se 
statického zabezpečení jámy a souvisejících prací s výstavou celého díla Kampusu 
Albertov – Biocentrum. Ukládá takto předělanou Smlouvu o dílo předložit co 
nejdříve zúčastněným fakultám a k posouzení externí právní službou a následně 
předložit na jednání KR. 
 

7. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení 
výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle opatření rektora 
č. 1/2019 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na 
dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle 
opatření rektora č. 1/2019 se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej 
k dalšímu projednání v RKR a následně po schválení na AS UK zaslat příslušné podíly 
na fakulty a součásti. 
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8. Sdělení rektorky 
 

- velké poděkování nejen zapojeným prorektorům, členkám a členům KR, ale hlavně 
kolegyním a kolegům z odborů za organizaci Noci vědců a FamLabu dne 30.9. 

- k rozdělení agend dříve v gesci kancléře M. Zimy 
- nutnost přípravy strategie týkající se vylepšení webů (intranet, odborů, UK) ve 

spolupráci OVV, ÚVT, kanceláře rektorky a kvestora ad. 
- info o prodloužení spolupráce s latiníkem UK panem Dr. Kalivodou 
- provoz Studentského klubu v Celetné v zimních měsících bude diskutován na 

předsednictvu AS UK a na soc. komisi AS UK z důvodů úspor na energiích 
- zájem o spolupráci od česko-italské obchodní komory, bude domluven termín 

setkání, účast paní rektorka, pror. Doleček, Dr. Fontana 
- avízo konference „1050 let pražského biskupství“ dne 9. 11. v 10,00 hod. ve Velké 

aule Karolina, účast paní rektorka, pror. Kuklík 
- pozvání na zahájení konference The League of Nations ve dnech 3. 11. v 9,00 hod. 

v Lannově vile, zástup za paní rektorku pror. Martínková 
- anketa Kanoista roku 2022 dne 24. 10. od 18,00 hod. v Paspově sále smíchovského 

pivovaru Staropramen, zástup za paní rektorku prof. Zahálka 
- přesný program v rámci Slavnostního zahájení akademického roku vysokých škol 

ČR a jednání České konference rektorů dne 6.10. - 7. 10. bude rozeslán členům KR, 
zodp. organizační odd. 
 
 

9. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- seznámila členy KR s hlavními aktivitami ÚJOP v květen–prosinec 2022, výhled pro 
rok 2023 

- k přípravě „Dny UK v UK“, návrhy dopisů na vybrané univerzity s žádostí o návštěvu 
naší delegace budou předloženy na KR dne 10.10. 

- avízo konference EUA 2023 European Learning & Teaching Forum, Bilbao, 2.–3. 2. 
2023, účastní se Mgr. Hurný 

- avízo prvního jednání s CEFRES ve věci spolupráce na programu TANDEM – 
podpora týmů tvořených francouzským a českým akademikem (s cílem podání 
žádostí ERC) - v tomto týdnu 

- KR souhlasí s finanční participací UK na jazykových kurzech češtiny pro zahran. 
akademiky působící v CEFRESu v řádu cca 10 studentů ročně 
 
profesorka Rovná 

- avízo zasedání Governing Board 4EU+ dne 6. 10. v 8,00 hod., řešení otázky Golden 
Budget, strategie rozšíření Aliance o Paris-Panthéon-Assas University 

- schůzka se zástupci akademické komunity zapojenými do 4EU+ 11. 10. v 15, 00 
hodin v Malé aule 

- avízo závěrečné online konference projektu EUN1 4EU+ “Visioning Conference” dne 
24. 10. 12:00 - 14:00, organizuje Uni. Sorbonna 

- info z návštěvy na univerzitě v Lovani 23. 9. (jednání s rektorem Lucem Selsem 
a prorektorem Peterem Lievensem o další spolupráci) 

- info z konference k 30. výročí Europaeum v Oxfordu 30. 9.–1. 10. 
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Mgr. Jindra 
- probíhá příprava materiálu na KR k přednášce organizované USA ambasádou 

k protivlivové bezpečnosti 
 
prorektor Doleček 

- pan prorektor bude informovat členy Správní rady UK o vývoji ve věci výstavby 
Kampusů 

- k jednání se Svazem obchodu a průmyslu, Závěr: KR doporučuje jako kontaktní 
osobu pana pror. Dolečka 
 
prorektor Krištoufek 

- info ze zasedání RVVI dne 30.9. 
- info z předávání Cen GA ČR 

 
prorektor Vlach 

- k přípravě medailonků KR pro web UK, většina je již zveřejněna (a bude přeložena 
i do AJ), požadavek na členy, kteří dosud podklady nedodali 

- obdrženo 5 nabídek na poptávkové řízení „Propagační označení Univerzity Karlovy 
– výzkumný projekt“ 
 
Mgr. Hurný 

- ve věci Rady KaM 
 
Mgr. Hájek 

- k přípravě webu „Snídaně s paní rektorkou“ 
 
Mgr. Čihák 

- podnět ke zlepšení komunikace vedení UK se Studentskou komorou AS UK 
 
Dr. Vymazalová 

- info o nástupu nové manažerky udržitelného rozvoje paní Mgr. Ing. Nikoly Rusové 
k dnešnímu dni na UK Point 

- avízo konference týkající se rovných příležitostí, organizuje Centrum polit. studií 
FSV a UK, zahájí paní Dr. Vymazalová 

- info z víkendové akce FHSafe 
 
Dr. Fontana 

- info o změně členky v komisi pro výběr studentských spolků, místo senátorky PřF 
AS UK Mgr. Anny Altové ji nahradí senátorka PřF AS UK Mgr. Kristýna Bubeníková 

- byla podána žádost týkající se prodloužení projektu RKV II. do 30. 6. 2023 na MŠMT 
v minulém týdnu 

- info ze zasedání Řídícího výboru HR Award v minulém týdnu, příprava kulatého 
stolu k HR Award dne 28. 11. od 10,00 – 12,00 hod. 
 
prorektorka Martínková 

- probíhá příprava Novely studijního a zkušebního řádu UK, bude diskutováno se 
studijními proděkany fakult 

- k složení poplatkové komise 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1924915656051559/?lang=cs
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prof. Zahálka 
- avízo zasedání předsednictva AS UK dnes 3. 10. od 16,00 hod. 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 10. října 2022 od 15,00 hod.  Malé aule 
Karolina 


