
Zápis ze 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora,  
které se konalo dne 17. února od 10.30 hod.  

 
   

Přítomni:     

prof. MUDr. Tomáš Zima – rektor Univerzity Karlovy    
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.    
Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.    
RNDr. Štěpán Bojar     
ThLic. Prokop Brož, Ph.D.     
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.   
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. (v.z. Ing. Jiří Gregor)    
Ing. Jiří M. Fuchs      
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.    
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.    
Doc. ThDr. Jindřich Halama    
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek    
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., (v.z. Mgr. Marek Kapička, Ph.D.)  
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.    
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.   
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.    
Doc. RNDr. Jan Konvalinka. CSc. 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.    
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.    
Ing. Josef Kubíček 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.    
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun      
Ing. Martin Marcoň     
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.    
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.    
Mgr. Marie Paráková     
Mgr. Jan Podroužek     
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Doc. PhDr. Petr Svobodný     
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.    
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.   
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Mgr. Petr Valo      
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.    
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.     
 
Omluven:    
Prof. David Storch, Ph.D.   
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1. Vystoupení rektora UK Prof. MUDr. Tomáš Zimy, DrSc.: 
 
 
1. představení členů kolegia rektora, nově zvoleného předsedy AS UK PhDr. Tomáše Nigrina, 

Ph.D. a nově zvolených děkanek a děkanů fakult UK, rozpis agend v rámci kolegia rektora bude 
fakultám a dalším součástem rozeslán 

2. změny v Organizačním řádu RUK, kdy nově pod kancelář rektora spadá IS UK, oddělení 
interního auditu, kontrolní oddělení a oddělení analýz a strategií. Byl vytvořen nový odbor pro 
strategické projekty. Pod rektora UK přímo spadá metodika rozpisu prostředků na UK a oblast 
IT. Nový Organizační řád RUK bude fakultám a dalším součástem rozeslán. 

3. avízo brzkého zveřejnění aktuálního telefonního seznamu RUK, včetně hlavních činností 
jednotlivých osob 

4. další termíny konání RKR:  10. 3., 28. 4. a 26. 5. 2014 (celkový přehled termínů akcí bude 
rozeslán) 

5. termín konání jmenování nových docentů, a to dne 10. 6. v 10,00 hod. 
6. konání společného setkání vedení AV ČR a UK - 6. 3. 2014 
7. termín konání inaugurace rektora, která se uskuteční 4. 3. 2014 ve 14 hod.  
8. termín setkání u příležitosti 666. výročí založení UK:  7. 4. ve 14 hod. 
9. informace o vytvoření pracovního zázemí pro členy RKR a další osoby z vedení fakult a senátů 

v recepci hotelu Karolinum 
10. upozornění na nutnost dodržovat vhodné oblečení v souvislosti s promocemi – do taláru je 

nutné mít kravatu a vhodnou obuv 
11. poděkování děkanům fakult za odpovědi na dopis rektora ve věci fakultních priorit a požadavků 
12. na základě výsledků diskuse si mohou jednotlivé fakulty vytvořit vlastní Kariérní řád, ale UK 

jako celek jej vytvářet nebude 
13. návrh úpravy Vnitřního mzdového předpisu UK zaslán Akademickému senátu UK –v  případě 

příplatku za vedení bude možné pracovníky ohodnocovat podle skutečně vykonávaných činností 
a nikoli pouze jedním příplatkem 

14. akceptace potřeby fakult zvýšit podporu v právních a personalistických otázkách, otázkách 
přenosu poznatků a řešení evropských projektů. Pan rektor zdůraznil nezbytnost posílení 
právního odboru, oddělení kontrolního a vnitřního auditu a odboru výstavby RUK a nutnost 
vzniku nového odboru veřejných zakázek. 

15. problematika nemovitého majetku UK a investičních. akcí UK – viz další bod programu  
16. informace o jednání na MŠMT s panem nám. Ziklem, které se týkalo čerpání investičních 

prostředků 
17.  jmenování nové Vědecké rady UK, která bude ustavena k 1. dubnu 2014 a měla by mít celkem 

cca 60 členů 
18. plánované zjednodušení administrativy PRVOUK 
19. informace k setkání rektorů pražských vysokých škol dne 4. 2. 2014 
20. informace k první pravidelné tiskové konferenci uspořádané dne 17. 2. 2014 na UK 
21. žádost o zasílání informací z fakult o připravovaných akcích na odbor vnějších vztahů RUK, 
22. informace k pořádání „Kulatého stolu“ k 10. Výročí EU dne 5. 5. 2014. 
23. informace k zamýšleným akcím k výročí 17. listopadu (UK organizuje průvod studentů 

z Albertova přes Národní třídu ke Karolinu, připravuje se otevření Muzea UK v Karolinu 
rovněž k tomuto datu)  

24. informace o přípravě akcí k výročí Jana Husa v příštím roce a k výročí 700 let od narození 
zakladatele Univerzity Karlovy v roce 2016 (14. 5. 1316) 

25. informace o setkání s vedoucími pracovníky RUK. Pan rektor též uvedl, že se má uskutečnit 
setkání prorektorů s příslušnými proděkany a do měsíce se uskuteční setkání vedoucích odborů  
RUK s jimi analogickými odděleními na fakultách 

26. zdůraznění potřeby dodržování lhůt zejména v úřední korespondenci mezi fakultami a RUK 
27. informace k Informačnímu systému UK - úprava webových stránek UK (nutnost postupného 

zavedení jednotících prvků), nutnost urychleného zavedení elektronické spisové agendy. 
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Představení koncepci elektronického kalendáře akcí na RUK s možností rezervačního systému 
prostor Karolina. Dne 26. února 2014 se sejde nově jmenována komise pro IS UK. 

28. připomenutí možnosti zasílat návrhy fakult na Cenu prof. Petruska a Cenu prof. B. Hrozného 
do 28. února 2014 

29. vyhlášení projektu GAMA (TA ČR), možnost podání pouze jednoho projektu – termín finálního 
odevzdání na TA ČR 19. 3. 2014 

30. redefinice role Ústřední knihovny UK, prioritou bude též centrální nákup elektronických zdrojů. 
Pilotní projekt Discovery. 

31. vlastní vnitřní hodnotící zprávy UK - Internacionalizace a 3. role univerzit z roku 2012-13 a 
Hodnocení vzdělávací činnosti UK 2004-12 a Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další 
tvůrčí činnosti v letech 2004-12 – tyto zprávy budou zaslány na fakulty. 

32. rozdělení působnosti prorektorů vůči fakultám pro operativní styk: 
 

             pror. Royt – KTF UK,  ETF UK  a  HTF UK     
             pror. Škrha – 1. LF UK a  3.LF UK 
             pror. Konvalinka  - 2. LF UK a PřF UK 

                    pror. Králíčková -  LF v Plzni a LF HK 
                    pror. Hála  - MFF UK a FaF UK 
                    pror. Gerloch – PF UK 
                    pror. Kovář – FF UK a FTVS UK 
                    pror. Štech  - PedF UK a FHS UK 
                    pror. Rovná – FSV UK 
 
33. žádost děkanům o zodpovězení dvou otázek s termínem do 31. 3. 2014: 

- Jak organizovat výuku cizích jazyků na fakultách? 
- K výuce tělesné výchovy a sportu na fakultách - zda povinně, či nepovinně, zda 

prostřednictvím fakultní kateder TV či i centrálně? 
 
34. žádost děkanům o zaslání podnětů a připomínek k Opatření rektora č. 9/2014 – doporučená 

hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální 
požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí 
předkládaných materiálů – termín 31. 3. 2014, připomínky na adresu pana rektora nebo 
pror. Gerlocha 

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
 
 
2. Přehled objektů UK a přehled akcí UK z Dokumentace programu a příprava dalších 

investičních akcí. 
 

Po úvodní informaci rektora UK Prof. MUDr. Tomáš Zimy, DrSc. a kvestora UK Ing. Josefa 
Kubíčka a po promítnutí podoby příslušných formulářů byli členové RKR požádáni, aby do 
14. 3. 2014 zaslali k materiálům, které obdrží připomínky, doplnění a  korekce údajů. 
Členové RKR budou dále osloveni, aby vyhotovili seznam předpokládaných investičních akcí 
v horizontu příštích pěti let a dále aby u všech aktuálně registrovaných investičních akcí 
zpracovali popis jejich současného stavu, konkrétní harmonogram a stanovili odpovědné osoby 
za tyto akce, s termínem zpracování do 10. 3. 2014. 
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3. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2014 
 

Po úvodní informaci prof. Volfa k projektům SVV a k GA UK a po obsáhlé diskusi 
k vykazování vědeckých výsledků dosažených v rámci PRVOUK a UNCE vzali členové RKR 
přednesené informace na vědomí. 

 
 
4. Informace o novelách VŠ zákona 
 

Pror. Gerloch informoval o projednávání tzv. „profesorské“ novely zákona o vysokých školách 
a o jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelem Chládkem, ze kterého 
vyplynul úmysl MŠMT v letošním roce předložit návrh velké novely zákona o vysokých 
školách. 

 
 
 

Zapsala: Mgr. Petra Kopplová 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští zasedání rozšířeného kolegia rektora se bude konat dne 10. března 2014 ve 10.30  hodin. 
 
 


