
Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 14. listopadu 2016 od 9,00 hodin v Malé aule Karolina  

 

Přítomni: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  

ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

Ing. Jiří Dlouhý 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

PhDr. Ing. Petr Soukup 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

 

Omluveni: 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Jan Podroužek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1082274516553050/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1128056533821868/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1029635728378941/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1324574356191885/?lang=cs
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Prof. David Storch, Ph.D. 

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 2. jednání RKR  

2. představil a přivítal prof. RNDr. Jiřího Zimu, CSc., který se ujme funkce děkana Přírodovědecké 

fakulty UK od 1.12.2016 

3. info o zaslaní dopisu předsedovi sněmovny PČR p. Hamáčkovi a předsedům parlamentních klubů 

ohledně navýšení rozpočtu pro VVŠ 

4. info o úpravě Metodiky 17+ a jejím dalším projednávání dne 25.11.2016 

5. info k přípravě novely Zákona č. 130/2002 Sb. 

6. odeslány návrhy na hodnotitele NAÚ 

7. dva zástupci z UK v novém předsednictvu GA ČR (RNDr. Alice Valkárová, DrSc., prof. Mgr. 

Jana Roithová, Ph.D.) 

8. info k rankingu Best Global Universities (BGU), v řadě oborů umístění UK v první stovce či 

dvoustovce 

9. info k elektronizaci Státních závěrečných zkoušek 

10. info k přípravě přehledu podílu fakult na příjmech univerzity z příspěvku MŠMT, materiál se 

připravuje a bude prezentován na RKR a EK AS po zvládnutí aktuální priority, kterou tvoří 

vnitřní předpisy 

11. info ke končícímu systému PRVOUK k 31.12.2016 a plynulému přechodu na program PROGRES 

12. vyhlášen program Donatio Universitatis Carolinae, termín pro zaslání návrhů z fakult na ocenění 

do konce roku 2016 

13. avízo udílení cen Siemens za nejlepší bakalářské, magisterské, doktorské práce, nejlepšího 

pedagoga, fakulty stále mohou zasílat návrhy na ocenění 

14. dokumenty týkající se menzy na Albertově a dofinancování Tróji připraveny k předložení AS UK 

a Správní radě UK 

15. info o prezentaci „Den UK ve Španělsku“ 10. - 11.11.2016, jednání s Universidad Autónoma de 

Madrid, University of Barcelona a Pompeu Fabra University 

16. připravuje se akce na jaře 2017 „Dny UK ve Velké Británii“ a na podzim 2017 „Dny UK 

v Nizozemí“ s univerzitami v Uttrechtu a Amsterdamu, v roce 2018 „Dny UK v Itálii“  

17. avízo konference "Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní 

univerzity" dne 16.11.2016 

18. poděkování za úspěšnou akci „Týden vědy“ pořádaný AV ČR, hl. partnerem UK 

19. členům RKR představena a rozdána kniha „Legacy of Charles IV“ shrnující Mezinárodní 

rektorskou konferenci uskutečněnou v květnu 2016 na UK 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  

 
Prorektorka Wildová 

 

- paní prorektorka doplnila informaci k nominacím na hodnotitele NAÚ, že u několika 

vytipovaných oblastí budou fakulty vyzvány pro zaslání nominací do druhého kola na 

hodnotitele, fakulty budou včas informovány 

- pozvání všech přítomných na pedagogickou konferenci "Kvalita vzdělávací činnosti a její 

hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity" dne 16.11. 2016 od 9.00 hod., úvodní slovo 

přednese předseda NAÚ prof. Labík 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1465277205147007/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1373743902114606/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1373743902114606/?lang=cs
https://www.uam.es/
https://www.uam.es/
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- info k přípravě institucionálních akreditací, proběhl první „Kulatý stůl“, avízo navazujících 

kulatých stolů po jednotlivých vzdělávacích oblastech či skupinách, účelem je zamyslet se nad 

stávajícími studijními obory a jejich smysluplnou integrací do studijních programů 

 

 

Prorektor Kovář 

- avízo kulatého stolu ve Vlasteneckém sále Karolina „Odkaz Václava Havla – stále živý?“ dne 

29.11. 2016 od 15.00 hod. 

- avízo dalšího kulatého stolu „Legendární první porod na Pražském hradě císařským řezem“ dne 

13.12.2016 v 17.00 hod. 

- možnost zasílat z fakult náměty na další kulaté stoly v roce 2017 a termíny slavnostních akcí v 

roce 2018  

 

Prorektor Škrha 

 

- info o říjnovém setkání zástupců České konference rektorů s Bavorskou konferencí rektorů, 

16.12.2016 bude na Universitě v Řezně zahájen společný „Bayerisch-Tschechische Hochschule 

programm“, fakulty byly informovány 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- paní prorektorka informovala o změně v generování poplatků v souvislosti s novelou 

vysokoškolského zákona  

- připraven seminář pro fakultní pracovníky z odd. stipendií a poplatků v Modré posluchárně dne 

2.12. 2016 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- odblokování a bezúplatné převedení pozemků u menzy 17. listopadu pro UK 

- s FF UK připraveno memorandum o Kampusu Hybernská  

- vyjednána a postupně podepisována nová kolektivní smlouva s odborovými organizacemi 

působícími na UK  

 

Prorektor Konvalinka 

 

- info k programu Progres, je ve fázi posuzování jednotlivých programů 

- info k programu Primus, do prvního ročníku se přihlásilo celkem 75 projektů (35 přírodní vědy 

a matematika, 21 lékařské vědy a biomedicína, 19 humanitní vědy), pan prorektor seznámil 

přítomné se složením komisí pro jednotlivé panely, vyjádření také poskytla Mezinárodní rada 

UK, dnes budou projekty projednávány na KR, navržené projekty k financování budou následně 

předloženy fakultám k finálnímu odsouhlasení a následně předloženy ke schválení Vědecké radě 

UK 

 

Prorektor Gerloch 

 

- avízo o jmenování docentů proběhne 15.2. 2017 v 11.00 ve Velké aule Karolina 

- termín jmenování profesorů zatím není určen 
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Člen kolegia rektora RNDr. Volf 

 

- přihlášky GA UK je možné podávat do 24.11.2016  

- nejpozději do 16.11. 2016 možnost podávat změny ve finanční kategorii u probíhajících 

projektů 

 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 

 

 

3. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 

2016/2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné s konečnými počty uchazečů o studium v ak. roce 2016/2017, 

ukázala rozložení podle jednotlivých studijních programů a podle jednotlivých fakult. V porovnání s 

loňským rokem se celkový počet přihlášených mírně snížil o 1,5%, počet zúčastněných uchazečů pak 

klesl o 2,4%. Přijato bylo celkem 20.450 uchazečů, což je přibližně stejný počet jako v loňském 

akademickém roce.  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí. 

   
4. Aktualizace Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 

2016-2020 pro rok 2017  

(rektor Zima) 

 

Pan rektor přeložil členům RKR návrh aktualizace Harmonogramu Dlouhodobého – strategického 

záměru Univerzity Karlovy pro rok 2017. Návrh byl připraven na základě stanovení priorit pro 

následující rok k jednotlivým kapitolám a cílům Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity 

Karlovy 2016-2020. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí a doporučuje jej předložit ke 

schválení  AS UK a Správní radě UK. 

 

5. Průběh a výsledky nadlimitní veřejné zakázky na poskytovatele celouniverzitního systému 

elektronické spisové služby a shrnutí dalšího postupu 

(kancléř Prášil) 

 

Pan kancléř seznámil přítomné s výběrem vítězného uchazeče na celouniverzitní systém 

elektronické spisové služby, jímž se stala společnost DERS Group s. r. o. Implementace ESSS na 

fakultách a součástech bude postupně probíhat v několika fázích až do roku 2018 a bude s ní spojena 

rozsáhlá agenda. Zejména bude na fakultách nutné obsadit pozice metodiků či koordinátorů spisové 

služby, kteří budou v součinnosti s celouniverzitním hlavním koordinátorem a s dodavatelem 

celouniverzitního ESSS se podílet na přechodu na elektronický výkon úředních agend, tedy plně 

elektronický oběh dokumentů napříč UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 
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6.  Zpráva o přípravě a programu akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově 

(rektor Zima) 

 

17. listopad na Albertově se ponese v apolitickém duchu. Smyslem akce je pozitivně připomenout 

hodnoty spjaté se 17. listopadem, letošním motem celé akce je „Spojujme rozdělenou společnost“. 

Celodenní aktivitou programu bude prezentace cca 30 studentských spolků (nejen z UK), která bude 

probíhat formou stánků umístěných v průběhu ulice Albertov od 10 hodin do 22 hodin. Časový rámec 

samotného uctění památky a následných projevů počítá, tak jako v minulosti, s návazností na akce 

probíhající v tento den na jiných místech (pietní akce u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici). Večer se 

uskuteční tradiční slavnostní zasedání akademické obce a koncert ve Velké aule Karolina od 19.00 

hodin ve spolupráci s Hlávkovou nadací. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

  
7.  Vnitřní předpisy - část 1 – jdoucí do AS UK 25.11. 2016 

(rektor Zima) 

 
Pan rektor seznámil členy RKR s jednotlivými dílčími celouniverzitními vnitřními předpisy, na 

kterých se od května postupně pracovalo v různých komisích a grémiích, a ke kterým se mohly fakulty 

vyjádřit nejprve v neformálním kole a následně v řádném připomínkovém řízení. Postupně byl 

projednán každý z pětadvaceti vnitřních předpisů, které budou zařazeny na jednání listopadového pléna 

AS UK. Zaslané návrhy, připomínky, poznámky byly řádně na jednání RKR prodiskutovány a jejich 

zařazení či nezařazení bylo objasněno. 

Diskuze byli přítomni a právní výklad poskytli také členové legislativní komise AS UK pan JUDr. Ing. 

Josef Staša CSc. a doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.  

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora po diskuzi bere předložené vnitřní předpisy na vědomí a 

doporučuje je, po zapracování připomínek vzešlých z jednání RKR, předložit AS UK dne 25.11.2016. 

 
 

 

Zapsala:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat ve středu 7. prosince 2016 v 9,00 hodin v Malé aule Karolina, 

kde se bude projednávat 2. část vnitřních předpisů. 


