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Zápis z 26. zasedání kolegia rektorky dne 19. září 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 

Mgr. Michal Zima – kancléř 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. Úprava znění Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Martínková) 

 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. 

Doporučuje předložit materiál na RKR dne 3.10. a připravit dopis rektorky děkanům zainteresovaných 

fakult a ústavů. 

 

3. Rozšíření počtu členů poradní poplatkové komise 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a ukládá pokračovat v krocích směřujících ke 

složení komise. 

 

4. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje předložený návrh změny Opatření rektora č. 26/2022 – Přiznávání 

sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023. Materiál bude předložen na RKR dne 3.10. 

a AS UK. 
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5. Výběr mladých juniorních akademických pracovníků a přiznání příspěvků z Fondu Junior -  

XV. výzva 2022 (s nástupem od 1. 1. 2023) 

(prorektorka Křížová) 
 

Závěr: KR vzalo na vědomí předloženou informaci o výběru mladých juniorních akademických 

pracovníků na UK v rámci XV. výzvy Fondu Junior 2022 (s nástupem od 1. 1. 2023). Z Fondu Junior 

budou rovněž hrazeni dva stipendisté CEFRES. Dále doporučuje při vyhlášení další výzvy úpravu 

formuláře pro uchazeče. 

 

6. Informace o ustanovení Komise pro investiční rozvoj a dislokace 

(prorektor Doleček) 
 

Závěr: Kolegium doporučuje ustanovení Komise pro investiční rozvoj a dislokace k 20. září 2022, 

ukotvena bude komise při novelizace OR Mikuláš. 
 

7. Juniorská univerzita Karlova – ZS AR 2022/2023 

(Mgr. et Mgr. Hurný) 
 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 

8. Propagační označení Univerzity Karlovy – výzkumný projekt 

(prorektor Vlach) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá jej realizovat 

v dohodnutém rozsahu, v dohledné době i s ohledem na mezinárodní rozměr a se zapojením Komise pro 

komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR), jakožto odborného garanta, a zapojením Odboru analýz 

a strategií (OAS) RUK. 
 

9.  Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s. 

(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a schvaluje záměr navýšit základní kapitál 

CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení). Kolegium ukládá projednat předložený 

materiál v orgánech univerzity dle předloženého harmonogramu. 
 

10. Ceník ubytovacích a stravovacích služeb ve výcvikových střediscích 

(kvestor Maňásek) 
 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo ceník ubytovacích a stravovacích služeb ve výcvikových střediscích 

UK ve správě SBZ a souhlasí s účinností této změny cen od 1. ledna 2023. Informace bude předána na 

RKR a AS UK. Dále doporučuje připravit dopis na fakulty informující o chystaném krátkém šetření 

směrem k výcvikovým střediskům, zodp. Ing. Rezek. 

 

11. Sdělení rektorky 

 

- dopis z MF od ministra financí Ing. Stanjury týkající se rozpočtu pro rok 2023 

- paní rektorka blahopřála panu prorektorovi Krištoufkovi za umístění v Highly Cited Researchers a za 

jmenování do Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 

- k dopisu děkanů tří LF fakult týkající se zahraničních stáží studentů 4.-6. ročníků, zodp. pror. Polák 

- žádost z Polského institutu týkají se možnosti uspořádat přednášku předsedy vlády Polské republiky 

M. Morawieckého v Karolinu, příprava odpovědi, zodp. OZV 

- k otevření výzvy pro podání společných návrhů projektů MIT-Czech Republic Seed Fund, info šlo na 

fakulty 
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- k dořešení otázky zajištění lékařské pomoci během promocí, nabídka směrem k dobrovolnickému centru, 

studentům 5. - 6. ročníků LF, proškolení kolegů z fakult s první pomocí, zajištění nosítek/pojízdného křesla 

ve Velké aule, zodp. Mgr. Jindra, organizační odbor V. Barnová 

- příprava novelizace Memoranda UK a MZ, zodp. OVaV 

- k prg.ai, čeká se na reakci MFF 

- všechny plné moci k podpisu paní rektorce je nutné mít zaevidované v ESS, jinak nebudou akceptovány, 

zodp. právní odbor 

- výhledově připravit přehled výzkumných infrastruktur na UK, lze využít manuál z  UZH Technology 

Platforms, zodp. OVaV, Mgr. Jiroudková 

- ombudsmankou na FF UK se stala Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová 

- k obměně ve složení VR Kampus Albertov, zodp. p. kvestor a právní odbor 

- avízo  setkání paní rektorky a vedení univerzity se zaměstnanci RUK dne 30.11. od 14,00 hod. v Modré 

posluchárně, příprava scénáře prezentace jednotlivých prorektorů, zodp. OVV 

- avízo otevření nového Kampusu a Biomedicínského centra LF Plzeň dne 8.11., účast paní rektorka, pror. 

Krištoufek, pror. Doleček 

- pozvání na osvětovou a preventivní akci FHSafe „Co je sexualizované a genderově podmíněné násilí“ dne 

1.10. na FHS, zástup za paní rektorku Dr. Vymazalová 

- k přípravě návštěv zahraničních univerzit v rámci „Dny UK v UK“ v termínu 27.3. - 31.3.2023, připravit 

na KR 26.9. seznam plánovaných univerzit s kontaktními osobami, zodp. pror. Křížová 

- pozvání na konferenci MFF - European Big Data Value Forum 2022 dne 21.11. od 11,00 hod., zástup za 

paní rektorku pror. Skopal 

- k plánovanému spuštění formátu setkávání paní rektorky s ak. obcí „Snídaně s rektorkou“, budou 

informováni členi RKR, zodp. ÚVT za vytvoření aplikace na rezervaci termínu snídaně, OVV za 

komunikaci s fakultami a propagaci akce na webu UK 

- avízo setkání s evropským prezidentem Asociace U3V prof. Vellasem a ThDr. Mgr. Pavlem Helanem, 

Th.D. dne 5.10., účastní se pracovního oběda paní rektorka, pror. Křížová, večeře pror. Kuklík 

- pozvání na zahájení ak. roku 2022/2023 spojené s imatrikulací studentů 1.ročníku na LF Hradec Králové 

dne 15.10. v 9,30 hod. v kongresovém sále ALDIS, zástup za paní rektorku pror. Křížová 

- pozvání na galavečer ocenění ESET Science Award 2022 dne 14.10. v 19,00 hod. v Slovenské filharmonii 

v Bratislavě, zástup za paní rektorku Mgr. Jindra 

- slavnostní předávání cen České hlavičky 2022 dne 25.10. v Hvězdárně a planetáriu Brno od 19,00 hod. 

a TK od 11 hod. na Krajském úřadě JM kraje, zástup za paní rektoru pror. Vlach 

- společenský večer pořádaný u příležitosti Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách (ICRI 

2022). Akce se uskuteční dne 20. 10. 2022 od 19.00 hod. v Besedním domě v Brně 

- pozvání na Europe’s Laser Landscape, ELI ERIC and Laserlab-Europe Dinner dne 19. 10. od 19,00 hod., 

Brno Observatory, zástup za paní rektorku prof. Rovná 

- KR dne 26.9. začíná od 13,00 hod, po jeho skončení se uskuteční první brainstorming session na téma: 

Strategie internacionalizace od 17,00 do 18,00 hod. 

- připravit si návrh dalších témat k brainstormingu, seznam bude projednán na KR dne 26.9. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

Mgr. Jindra 

- nutnost připojení k základním registrům bude řešena ve spolupráci s MŠMT, avízo schůzky na MŠMT 

- pokračuje práce na tvorbě mapy rizik, bezpečnostní odbor osloví fakulty a součásti ve věci používaných 

technologií a core facilities 

 

prorektor Skopal 

- byl vypsán konkurz na ředitele ÚVT, možné podat přihlášku do poloviny října 

 

prorektor Doleček 

- k přípravě materiálu týkající se výzvy pro Ph.D. infrastruktury 

- k formalizaci předkládaných materiálů na KR, bude řešeno v polovině října 

 

https://impulse-project.us6.list-manage.com/track/click?u=dc250b331f4234cf9b4a92516&id=0fc7972f28&e=8cfd9947e3
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prorektor Polák 

- k nominacím na hodnotitele NAÚ, probíhá sběr návrhů s fakult, členové KR mohou dodat své návrhy na 

odbor OKVA do 28.9., pro tuto chvíli za RUK budou nominováni Dr. Šťastná  a Dr. Fontana 

 

 

profesor Zahálka 

- k přípravě materiálu „Koncepce sportu na UK“, bude předloženo na KR dne 26.9. 

 

prorektorka Martínková 

- info s průběžnými počty odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí do studia k 17.9.2022 

 

Dr. Vymazalová 

- k změně výdejního místa karet z MFF Na Karlově do nových prostor, bude řešeno s tajemníky fakult, 

zodp. pan kvestor 

- info o otevření celouniverzitního kurzu k udržitelnosti na FSV, garant kurzu prof. J. Frouz na PřF 

- info z jednání s panem Leidenfrostem, příprava mezinárodní konference studentských ombudsmanů 

ENOHE na UK v termínu červen či září 2023, v předsednictví konference zasednou pror. Martínková, Dr. 

Vymazalová 

- info o úspěšné akci na UK Pointu „Den zdraví“, zúčastnilo se 130 osob nejen z RUK, ale i z fakult 

 

prorektor Vlach 
- info z dnešního jednání se zástupci CPPT týkající se centra Didaktikon 

- info z jednání s ředitelem mezinárodního filmového festivalu zaměřeného na tematiku životního prostředí 

EKOFILM  

- k přípravě desatera krizové komunikace na základě proběhlého školení  
 

prorektorka Křížová 

- avízo jednání týkající se spolupráce s OSN (UN Development Programme) dne 20.9., Závěr: KR souhlasí 

s touto iniciativou a doporučuje spolupráci UK v Karolinu  

 

profesorka Rovná 

- info z jednání ke struktuře CE7, zodp. Mgr. Matějcová z EC 

- info z jednání s novým ředitelem ústavu CEFRES, působení paní profesorky ve vědecké radě CEFRESu 

končí k 11.12.2022 (druhé funkční období), jednání s FSV o jmenování nového zástupce za UK 

- info o zasedání working group education v Praze 4EU+ v min. týdnu 

- příprava governing boardu dne 6.10., řeší se otázka Golden budget, příprava Annual Meeting v Kodani 

- příprava European degree label, termín odevzdání projektu dne 6.10. 

 

kancléř Zima 

- příprava materiálů na RKR dne 3.10., materiály budou nově rozděleny na informativní a diskuzní, finální 

pozvánka bude řešena na KR dne 26.9. 
 

kvestor Maňásek 

- info z jednání s distributory triček Prague univerzity 1348 na Letišti V. Havla, trička budou doprodána 

a nová již nebudou obsahovat tento slogan  
 
 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 26. září 2022 od 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


