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Zápis z 3. zasedání kolegia rektorky dne 17. 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 
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka 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 – kvestor 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. Zpráva o otevření celouniverzitního kurzu udržitelného rozvoje 
(PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o otevření celouniverzitního kurzu 
udržitelného rozvoje a výhledově žádá o přípravu anglické verze kurzu. 
 

3. Modernizace kabelové sítě Evropská 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit pozemkovou služebnost 
spočívající v umístění kabelové sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. 
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Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění 
provozu, údržby a oprav kabelové sítě, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 42/217 Praha 9, PSČ 190 00, IČO 00005886, za 
jednorázovou náhradu ve výši 21 000,- 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. 
 
 

4. Sdělení rektorky 
 

- info o úspěchu vědkyň a vědců z UK v rámci letošního předávání Ceny Neuron dne 
23. 10. 2022 

- info z jednání s ředitelem NM panem PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., shoda na 
prodloužení Memoranda o spolupráci mezi UK a NM 

- předběžný zájem nizozemského velvyslanectví pro pořádání přednášky prof. 
Cleveringy dne 5. 12. 2022 v Karolinu, KR s pořádáním přednášky souhlasí, čekáme 
na upřesnění ze strany organizátorů  

- podnět od studenta FIT ČVUT k zapojení do interdisciplinárních studentských 
projektů, bližší info zjistí Mgr. Hurný, info na KR dne 24.10. 

- k podpisu dopisu s ÚOCHB ve věci DPH Excelles 
- avízo docentských promocí UK dne 25. 10. od 10,00 a 12,00 hod. ve Velké aule 

Karolina, účast členů KR nahlásit na organizační odbor 
- k vnitřní komunikaci prorektor/člen vedení KR směrem k podřízeným, vždy 

informovat vedoucího odboru, evidence pracovní doby na odborech RUK 
- k organizaci a zajištění občerstvení při schůzích odborů a poradních orgánů 
- pozvání na Science|Business Inaugural Conference of The Widening initiative dne 

10. 11. 2022, zástup za paní rektoru pror. Krištoufek 
- avízo jednání s 1.LF a MZV ve věci Izraele dne 19.10. v pracovně paní rektorky, účast 

pror. Polák 
- pozvání na KREcon 2022 dne 10. 11. 2022 v NTK, zástup za paní rektorku pror. 

Doleček 
- avízo Valného shromáždění Evropské studentské unie a diskuze o Ph.D. studiu 

v rámci SK RVŠ dne 12. 11. od 9,00 hod. na VŠCHT, zástup za paní rektorku pror. 
Doleček 

- avízo vyhlášení výsledkům soutěže Czech Digi Med Award, dne 21. 11. od 16,00 hod. 
v Karolinu, zástup za paní rektorku pror. Polák 

- pozvání na Mendelovy dny ve dnech 2.–3. 11. v Brně, zástup za paní rektorku Mgr. 
Jindra 

- pozvání na obnovení skleníku v areálu Augustiniánského opatství na Starém Brně 
dne 12. 11. od 16,00 hod., zástup za paní rektorku pror. Křížová 

- pozvání na udílení dr.h.c. prof. Büchlerovi a prof. Wittlichovi dne 10. 11. od 16,00 
hod. v Technologickém centru UMPRUM, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo předávání profesorských dekretů dne 19. 12. 2022 od 10,00 hod. ve Velké aule 
Karolina, slavnostní přípitek paní rektorky a vedení UK s nově jmenovanými 
profesory UK od 9,30 v předsálí Vlasteneckého sálu 

- avízo akce „Noc na Právnické fakultě UK“ dne 2. 11. v rámci níž proběhne debata 
s prezidentskými kandidáty 
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- avízo „Hokejové bitvy“ dne 10. 11. v pražské holešovické Aréně, vhazování bully 
v průběhu turnaje provede Mgr. Hurný a prof. Zahálka 

- avízo připomenutí Dne válečných veteránů a kladení věnce u památníku válečným 
obětem na nádvoří před vstupem do Karolina dne 11. 11. v 9,30 hod. 

- avízo předvánočního tradičního setkání s emeritními členy KR dne 15. 12. od 17,30 
hod. v předsálí Vlasteneckého sálu 
 
 

5. Sdělení členů kolegia 
 
prorektor Kuklík 

- avízo brainstormingu týkající se habilitací dne 24. 10. od 12,30 hod. v zasedací 
místnosti v sekretariátu rektorky, příprava podkladů pro komisy pro vědu 

- avízo VR UK dne 20. 10. od 13,00 hod. v Malé aule 
- k probíhajícímu výběrovému řízení na ombudsmana/ombudsmanku UK 

 
Mgr. Jindra 

- pokračuje zabezpečení prostor u kanceláře paní rektorky, řeší SBZ a Mgr. Jindra 
- pokračuje analýza měkkých cílů v Karolinu, řeší bezp. odbor s organizačním odd. 
- řešeno školení první pomoci na LF a u Českého červeného kříže, bude předložen 

materiál na KR 
 
prorektor Skopal 

- k probíhajícímu výběrovému řízení na ředitele ÚVT 
 
Dr. Vymazalová 

- info o jednání Rady pro rovné příležitosti v minulém týdnu, příprava mlčenlivostí 
pro členy RRP, zodp. Dr. Wagner 

- avízo mezinárodní konference Sustainability in an Unstable World dne 16. 11. 2022 
od 10,00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina a večeře s panelisty a přednášejícími 
dne 15 .11. v Karolinu, hosty uvítá pror. Kuklík 

- avízo mezinárodní konference evropských ombudsmanů ENOHE ve dnech 14.–16. 
6. 2023 v Karolinu 
 
prorektor Polák 

- info týkající se následného postupu směrem k NAÚ vedoucí k rozšíření několika SP 
o doktorské studium na FHS, dojde k akreditaci celého SP 

- info z výjezdního zasedání RVH, řešena problematika výstupů z učení 
- možnost zavést pravidla (např. pomocí OR) řešící distanční výuku v rámci prezenční 

výuky, termín jaro 2023 
 
Mgr. Hurný 

- k chystané spolupráci UK a ČZU týkající se vzdělávání v oblasti pedagogických 
kompetencí 
 
prof. Zahálka 

- ve věci sportovních stipendií, příprava smluv pro IV/2022 k podpisu paní rektorce, 
zveřejnění výzvy na web UK ve spolupráci s OVV 
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profesorka Rovná 
- příprava dopisu pro rektory LERU CE7, organizační zajištění CE7: Rectors Assembly, 

Steering Committee, Univeristy contacts 
- ve věci návrhu dvou členů do VR CEFRES za UK, v druhém funkčním období 

pokračuje paní doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. a nově doc. Michel 
Perottino, Ph.D. od 1. 11. 2022 

- k reformě programu TANDEM v rámci CEFRES týkající se přípravy pro ERC granty, 
zodp. prof. Strakoš 

- info ze setkání zástupců fakult 11. 10. v rámci komunity 4EU+, velká účast cca 100 
osob 

- info z jednání paní rektorky s prezidentem Paris-Panthéon-Assas University 
- avízo kick off meeting 4EU+ dne 14. 11. od 10,00 hod., zaslat pozvání vedení MŠMT 

a českému zastoupení EK, zodp. EC 
- avízo Visioning konference 4EU+ dne 24. 11. ve 12,00 hod. 
- avízo Closed rectors meeting Coimbra k Reform of Research Assessment dne 20. 10., 

účast pror. Krištoufek, prof. Rovná 
- příprava dalšího kola studentských a vědeckých minigrantů, bude materiál na KR 
- avízo konání konference WG Social Science and Humanities k Ukrajině v Bruselu ve 

dnech 23.–24. 1. 2023 v budově Stálého zastoupení ČR 
 
kvestor Maňásek 

- info týkající se průběhu veřejné zakázky na EIS, posun v harmonogramu, úprava 
zadávací dokumentace, systém bude nasazen zřejmě až v lednu 2026 

- k přípravě nové ekonomické metodiky a zavedení identifikátorů, zkušebně na 
2 fakultách a RUK od 1. 1. 2023, postupně zavedení na UK 

- info k prodeji nemovitostí v Santiago de Compostela 
- info o jednom zájemci na veřejnou soutěž na nájem prostor restaurace U Supa, bude 

předložen materiál na KR dne 24.10. 
 
prorektor Vlach 

- info o zveřejněném prohlášení vedení odsuzující útok v Bratislavě na webu UK 
- info z dnešního zasedání pracovní skupiny v rámci KaPR, řešena příprava 

dotazníkového šetření pro studenty prvních ročníků bakalářských programů, bude 
konzultováno ještě s OAS 

- avízo přednášky organizované Učenou společností ČR s účastí nobelisty prof. 
R. Genzela dne 20. 4. 2023 v Modré posluchárně 

- otázka koncepce Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2022 
- probíhá sběr podkladů na možná zlepšení DG klienta, OVV RUK pracuje na 

podkladech pro ÚVT UK (bude předáno pror. Skopalovi) 
- koncepční dotaz řešící e-shop Karolina a propagační předměty 
- otázka zlepšení orientačních tabulí v rámci Karolina, budovy RUK v Celetné ul. 

 
prorektorka Křížová 

- k podpisu kreditové smlouvy Erasmus + se dvěma egyptskými univerzitami dojde 
při návštěvě Egypta panem prorektorem Kuklíkem 

- příprava dopisů týkající se akce „Dny UK v UK“, žádost paní rektorky o přípravu do 
konce tohoto týdne  
 
 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1399011141739382/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1696996269565096/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1696996269565096/?lang=cs
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prorektor Doleček 
- info o přicházející agendě ze Svazu průmyslu a dopravy, relevantní informace bude 

pan prorektor předávat dle gescí dalším členům KR 
 
 
 
 
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 24. října 2022 od 14,00 hod.  Malé aule 
Karolina 

 


