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Zápis z 12. zasedání kolegia rektorky dne 9. ledna 2023 
 
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 
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka UK 
Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – 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 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS 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 
Mgr. Martin Maňásek – kvestor UK 
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektorky 
 
Závěr: Zápis byl schválen. 
 

2. Vědecko-pedagogické tituly 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Helena Ž e m l i č k o v á, Ph.D.   1. LF 
Doc. Mgr. Martin H r u b ý Ph.D.    PřF 
Doc. Mgr. Milan P o k o r n ý, Ph.D.    MFF 
Ing. Martin V o h r a l í k, Ph.D.     MFF 
Doc. Mgr. Radek Č e c h, Ph.D.     FF 
Doc. PhDr. Jana M y n á ř o v á, Ph.D.    FF 
Doc. PhDr. Marie R a k u š a n o v á, Ph.D.   FF 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na 
jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem: 
Ing. Jaroslav H u b á č e k, CSc.     1. LF UK 
MUDr. Miroslav Z á l e s k ý, Ph.D.    3. LF UK 
RNDr. Jjří M í š e k, Ph.D.     PřF UK 
PhDr. Gabriela Š á r n í k o v á, PhD. (třetí kolegium)  PedF UK 
Mgr. Jan R ü c k l, Ph.D.      ETF UK 
Mgr. Martin R i e g l, Ph.D.     FSV UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na 
jmenování docentem. 
 

3. Vědecko-pedagogické tituly – emeritní prof. 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. PhDr. Miroslav V e r n e r, DrSc.    FF UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování 
emeritním profesorem. 
 

4. Nominace na členky/členy Odborných panelů Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo materiál a rozhodlo o odeslání 
předložených nominací po doplnění nominačních listů na Úřad vlády. 
 

5. ERC a UK 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje dopracovat 
dvě Opatření rektora vztahující se k ERC a předložit materiál na jednání KR 
a následně na únorové zasedání RKR. 
 

6. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na 
Univerzitě Karlově ze dne 14. 12. 2022 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních 
prostředků, dále ukládá předložit na KR dne 16.1. 2023 materiál týkající se zbývající 
části POINT ohledně financování Letních škol 2023. V následujícím kole výzvy 
ukládá upravit kritéria pro Podporu internacionalizace v souladu s novou Strategií 
internacionalizace. 
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7. Roční vyhodnocení Programu na podporu strategického řízení Univerzity 

Karlovy za rok 2022 
(MUDr. Fontana, Ph.D, prorektor Doleček) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s ročním vyhodnocením Programu na podporu 
strategického řízení UK 2022 (PPSŘ 2022) a doporučuje jeho předložení na 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve stanoveném termínu 
15. ledna 2023. 
 

8. Zabezpečení první pomoci při akademických obřadech v Karolinu – follow-up 
(Mgr. Jindra) 

 
Závěr: Kolegium rektorky UK bere předložený materiál na vědomí.  
KR doporučuje seznámit se zněním materiálu nejbližší zasedání RKR a upozornit 
fakulty na nutnost spolupráce při organizaci školení.  
Kolegium rektorky rozhodlo o parametrech kurzu, s tím, že bude pořádán Ústavem 
teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK.  
 

9. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a dějinami České 
republiky a očekávané události na rok 2023 
(prorektor Vlach) 
 
Závěr: KR bere se souhlasem na vědomí informace o přehledu výročí, významných 
událostí a o realizaci souvisejících akcí v průběhu roku 2023, a předkládá na vědomí 
RKR, které se koná dne 16. 1. 2023. 
 

10. Harmonogram akcí pořádaných UK Pointem v roce 2023 
(PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.) 
 

Závěr: Kolegium rektorky po zapracování úprav schvaluje předložený 
harmonogram a doporučuje jej předložit na RKR dne 16.1.2023. 
 

11. Smlouva o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Smlouvy o dílo na akci „UK – KAMPUS 
ALBERTOV – BIOCENTRUM“, doporučuje SoD dle vzniklé diskuze upravit a předložit 
k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve 
smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 
 

12. Kupní smlouva o převodu budovy děkanátu Lékařské fakulty v Plzni 
Souhrnná informace o prodeji nemovitostí Lékařské fakulty v Plzni  
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky vzalo na vědomí souhrnnou informaci o prodeji 
nemovitostí Lékařské fakulty v Plzni a projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu 
mezi Univerzitou Karlovou jako prodávajícím a STYL PLZEŇ, s.r.o., IČO: 00029050, 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 10117, jehož součástí 
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je stavba č.p. 657, pozemku parc. č. 10118, jehož součástí je stavba č.p. 654, pozemku 
parc. č. 10119 a pozemku parc. č. 10120, to vše v katastrálním území Plzeň, obec 
Plzeň, za kupní cenu ve výši  42 200 000,- Kč. Kolegium rektorky doporučuje návrh 
kupní smlouvy předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 
UK k vydání písemného předchozího souhlasu k uzavření smlouvy. 
 

13. Sdělení rektorky 
 

- v úvodu jednání KR proběhlo představení a seznámení s novou ombudsmankou UK 
paní PhDr. Kateřinou Šámalovou, Ph.D. 

- připravit novelu OR řešící mechanismus prodeje fakultních nemovitých věcí, zodp. 
p. kvestor 

- příprava dopisu na vedení fakult týkající se poskytnutí informací ohledně parametrů 
smluv uzavíraných s agenturami, zodp. OSZS Mgr. Nachtigal 

- byla odeslána nominace pana PhDr. Jakuba Končelíka do Rady ČT a Rady ČRo 
- k doplnění IAB, zodp. pror. Krištoufek 
- návrh FF UK na udělení medaile UK panu prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc., Závěr: 

KR souhlasí s udělením historické pamětní medaile UK 
- koordinátorem UK pro ERC je pan prof. Strakoš, od 1.1. 2023 není členem KR, ale 

zůstává členem RKR 
- připravit podklad pro AS UK týkající se priorit na rok 2023 a úspěšně zvládnutých 

úkolů v roce 2022, zanést do Teams do pátku 13.1. 2023  
- příprava odpovědi premiérovi ČR ve věci návštěvy polského premiéra 

Morawieckyho, zodp. Mgr. Jelínková  
- připomínka materiálů, jež jsou periodicky předkládány v lednu 
- pozvání na zahájení veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 

Praha 2023 dne 24.1. 2023 v 9,00 hod. a slavnostní večer dne 25.1. od 19,00 hod. 
v prostorách PVA Expo Praha , zástup za paní rektorku pror. Vlach 

- pozvání na připomínku „Dne památky obětí holokaustu“ dne 26.1. 2023 od 18,00 
hod., zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání na slavnostní udílení Cen Ústavu pro studium totalitních režimů Za 
svobodu, demokracii a lidská práva dne 19. 1. 2023 v 18 hodin v Senátu PČR, zástup 
za paní rektorku pror. Kuklík  

- k nadcházející spolupráci s festivalem Pražské jaro, příprava programu pro rok 
2024 ve Velké aule, zapojení FF UK 

- k spolupráci s Národním technickým muzeem, info z jednání s ředitelem NTM, zodp. 
pror. Vlach 

- k  setkání s Researchjob.cz, zodp. pror. Vlach, pror. Krištoufek 
- avízo podpisu Memoranda o spolupráci mezi UK a Národním muzeem dne 

19.1.2023 v 11,30 hod. v Historické budově NM 
- avízo návštěvy Vice President of Harvard University Information Technology paní 

Kláry Jelínkové dne 29.5. 2023 na UK, dopoledne přednáška pro akademickou obec 
a studenty s moderací pror. Skopala ve Vlasteneckém sále Karolina od 10,00 -11,00 
hod., setkání s členy KR, děkany fakult „closed session“ v Malá aule od 11,00-11,45, 
následovat bude oběd pro členy vedení UK, posun začátku KR od 13,00 hod. 

- avízo jednání ve věci udržitelnosti projektu MFF UK OP JAK Infra “serverovna” dne 
19.1. 2023 v 18,00 hod, účast paní rektorka, pror. Skopal, p. kvestor 

- k novému složení Etické komise UK, bude projednáno na AS UK dne 20.1. 2023 a VR 
UK dne 23.2. 2023 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1074673407085666/?lang=cs
https://huit.harvard.edu/klara-jelinkova
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- avízo EPUC dne 14.3.2023, zodp. pror. Křížová 
- ve věci nových aplikací KA2, email odeslán prorektorům, zodp. pror. Křížová  
- avízo oslav 675. výročí založení Univerzity Karlovy proběhne dne 5.4. 2023 od 14,00 

ve Velké aule, proslov přednese pan pror. Kuklík 
- avízo připomenutí výročí upálení Jana Palacha, kladení věnce u památníku J. Palacha 

v Karolinu dne 16.1.2023 v 12,50 hod. před konáním KR 
 

14. Sdělení členů kolegia 
 
prorektor Vlach 

- předložil návrh “nepovinné” části Výroční zprávy za rok 2022, prosba o připomínky 
a kontrolu členy KR 

- předložil Report z akce Na Karlovku 2022, návrh na mírnou inovaci akce, avízo 
dalšího ročníku dne 25. 11. 2023 opět na Právnické fakultě UK 

- info o zaregistrování domény uni-karlova.cz 
- info k běžícím přípravám Plesu UK 2023 dne 21.4. 2023 
- avízo podpisu Memoranda o spolupráci mezi UK a Wikimedia ČR dne 13.1.2023 

v 18,00 hod. v Didaktikonu v Kampusu Hybernská 
 
prorektorka Martínková 

- předložila Zprávu o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro AR 2022/23 
- info týkající se rozhodnutí Městského soudu ve věci žádosti o vydání nového 

diplomu z důvodu změny příjmení 
- probíhá úprava profilu absolventa na dodatku k diplomu u regulovaných povolání 
- probíhá příprava materiálu k microcredentials, bude předloženo na KR v průběhu 

ledna 
- info k stavu novely SZŘ 

 
prorektorka Křížová 

- předložila materiál k „Dny UK na UK“ 
- předložila materiál k projektu WISE, zapojení UK Pointu prostřednictvím paní 

S. Kostelanské 
- avízo setkání s velvyslanci dne 10. 1. 2023 od 16,00 hod. v Karolinu, účast přislíbilo 

cca 60 zástupců diplomatických sborů 
 
prorektor Doleček 

- info z jednání na MŠMT ke kampusům dne 5.1.2023 
- informace k podkladovému materiálu "Vize a mise UK"/Strategie mezisektorové 

spolupráce, brainstorming dne 30.1.2023 od 16,00 v Malé aule po skončení KR 
- k dopisu od MŠMT k vnitřnímu financování, bude komunikováno v rámci Asociace 

výzkumných univerzit 
 
dr. Vymazalová 

- info z Tříkrálové setkání Klubu absolventů (dříve Svatoštěpánské setkání) dne  
6.1. 2023 za účasti cca 150 osob v kostele sv. Voršily, poděkování panu pror. 
J. Kuklíkovi za úvodní slovo a za přednášku prof. J. Roytovi, Závěr: nový termín 
setkání po Novém roce se osvědčil, bude se v něm pokračovat i nadále 

- k Poradenství Centra Carolina UK Point, info z jednání o napojení poradenství Centra 
Péče o duši na CC; probíhá příprava materiálu na KR týkající se poraden na UK 
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- avízo jednání k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem dne 19.1. 2023  
- k přípravě Plnění GEP, bude předloženo na KR v lednu 2023 

 
prof. Rovná 

- 4EU+ současný vývoj (Brusel - plány k centru pro Aliance, dnes setkání Governing 
boardu, práce s Flagships) 

- avízo setkání rektorů 4EU+ v Bruselu ve dnech 26.-27.6. 2023 , potvrzena účast MEP 
Michealy Šojdrové 

- deadline pro Minigranty 4EU+ dne 6.1.2023, avízo zasedání Rady 4EU+ dne 16.1. 
2023 po skončení RKR cca od 12,00 – 13,00 hod., posouzení 29 žádostí na 
minigranty a 9 studentských žádostí 

- termín setkání LERU CE7, předběžně 28.-29.4. 2023, upřesní pror. Krištoufek 
- CEFRES – TANDEM projekt 

 
dr. Fontana 

- diskuze k šetření EUROGRADUATE 
- avízo rozeslání tabulky členům KR a odborům ve věci možného přenastavení priorit 

a doplnění dílčích akcí k PPSŘ 2023-2025  dne 16.1. 2023 s termínem odevzdání do 
konce ledna 2023 
 
prorektor Skopal 

- seznámil členy KR se Stavem implementace M365 na UK a předložil materiál 
Koncepce služeb Microsoft 365 na UK, Závěr: KR vzalo materiál na vědomí 
a doporučuje předložit na RKR dne 16.1.2023 

 

Mgr. Jindra 
- avízo TK a celodenního semináře THE BEST PRACTICES AND EXPERIENCE IN 

COUNTERING FOREIGN INTERFERENCE (CFI) IN U.S. ACADEMIA dne 17.1. 2023 od 
9,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

 

prorektor Krištoufek 
- avízo setkání s fakultami k ERC v tomto týdnu 
- info z RVVI týkající se nového zákona Sb. 130/2022 
- avízo zasedání Mezinárodní rady UK dne 19. 5. 2023 v Karolinu a večeře s členy IAB 

dne 18.5.2023 
 

kancléřka Štanclová 
- avízo tiskové konference k EPSO dne 31.1.2023, pozvánky budou rozeslány v tomto 

týdnu 
- příprava bilančních setkání paní rektory s vedením fakult, členové KR se mohou 

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

 

Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 16. ledna 2023 od 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


