
Zápis z 8. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 25. září 2017 od 10,00 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. 

PhDr. Ivan Duškov 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, 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.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

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. 

Tomáš Lacina 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

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

Mgr. Otomar Sláma 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

Mgr. Michal Zima 

 

Omluveni: 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Prof. David Storch, Ph.D. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 8. zasedání RKR 

2. info o aktuálním vývoji ve věci financování vysokého školství 

3. k Metodice 15: byl odeslán dopis p. místopředsedovi vlády Bělobrádkovi 

4. k Metodice 17+: byl připraven materiál k projednání ČKR 

5. ke spolupráci s AV ČR: je připraven návrh Memoranda o spolupráci; návrh smlouvy o Knihovně 

TGM – v závěrečné fázi; k Ph.D. programům – v jednání; UK je partnerem Týdne vědy; ve věci 

Biocev byl odeslán dopis paní předsedkyni Zažímalové 

6. informace o počtu přijímaných studentů a přezkumném řízení 

7. proběhla jednání ohledně elektronických zdrojů (Open access, Czech e-lib) 

8. Cena Arnošta z Pardubic – již jsou známi laureáti, předání proběhne 17.11.2017 ve Velké aule 

9. info o vzniku Centra pedagogických dovedností 

10. Juniorská univerzita – kapacita III. ročníku byla naplněna 

11. novou vedoucí Zahraničního odboru RUK je od 1. září 2017 PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D. 

12. ve věci ekonomického informačního systému na UK – příprava je v závěrečné fázi 

13. k Zákonu o registru smluv 

14. ve věci zřízení digitálního archivu UK 

15. k Zákonu o střetu zájmů – v Registru oznámení a informací figurují p. rektor, p. kvestorka, děkani, 

tajemníci a ředitelé součástí, dotazník k vyplnění přijde vždy ke konci kalendářního roku 

16. UK byla zapsána do Rejstříku výzkumných organizací 

17. k oslavám 100 let republiky v roce 2018 

18. k oslavám 670 let UK – slavnostní shromáždění proběhne ve čtvrtek 5. 4. 2017; v sobotu 7. 4. 2017 

jsou členové RKR zváni do Národního divadla na večerní představení opery La Traviata 

19. možnost vystavení podpisových listin pro prezidentské kandidáty v prostorách UK v průběhu října 

2017 - pan rektor požádal přítomné členy RKR o názor a zaslání návrhů 

20. avízo politické debaty dne 16. 10. od 16:00 h na PF UK, k diskuzi jsou zváni představitelé prvních 

deseti politických stran a hnutí, jež mají podle dostupného Sněmovního volebního modelu 

společnosti MEDIAN (srpen 2017) nejvyšší voličský potenciál 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Rovná 

 

- k projektu CELSA – financování získaly dva projekty UK (z FaF a PřF), CELSA bude 

pokračovat i v dalších letech 

- byl rozeslán dopis fakultám o možnosti zapojit se do pracovních skupin Coimbra Group 

- avízo oslav 25. výročí založení asociace Europaeum ve dnech 29. – 30. 9. 2017 v Oxfordu, účast 

p. rektor Zima a p. prorektorka Rovná 

- Dny UK v Nizozemí – zástupci UK navštíví ve dnech 7. – 9. 11. 2017 tři univerzity sdružené 

v rámci LERU (Utrecht, Leiden, Amsterdam), v současné době probíhá komunikace s fakultami 

ohledně požadavků na spolupráci; v rámci Dnů UK proběhne dále setkání s krajany a absolventy 

na Ambasádě ČR 

 

Prorektor Royt 

 

- avízo akcí naplánovaných v rámci oslav 100 let republiky pro rok 2018 
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Prorektor Konvalinka 

 

- probíhá hodnocení přihlášek projektů UNCE, výsledky budou známy během října 2017 

- VR schválila navržené pořadí projektů PRIMUS 

 

Prorektor Hála 

 

- info k dočerpání financí „UK – ICT, přístroje a zařízení 2017“; fakulty byly vyzvány, aby do 

10.10. 2017 zaslaly své požadavky 

 
Kvestorka Oliveriusová 

 

- k Registru smluv: novela byla schválena, podle §3 Zákona o registru smluv nemusí s účinností 

od 18. 8. 2017 vysoké školy zveřejňovat smlouvy v rámci doplňkové činnosti (transfer 

technologií), pouze pokud by v rámci těchto smluv byla soutěžena veřejná zakázka nad 500 tis. 

Kč, musí být smlouva zveřejněna na profilu zadavatele; tajemníci fakult již byli informováni 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- k překladům vnitřních pravidel pro organizaci studia - 9 fakult již bude mít dokončeno 

- avízo setkání vedoucích studijních oddělení a proděkanů pro studijní záležitosti ohledně 

přijímacího řízení, setkání proběhne 30. 10. 2017 

 

Prorektor Gerloch 

 

- avízo předávání dekretů nově jmenovaným docentům dne 2.11.2017 od 11,00 hod. ve Velké 

aule Karolina (66 nových docentů) 

 

Prorektorka Wildová 

 

- avízo 2. pedagogické konference dne 22. 11. 2017 od 9 hodin v Modré posluchárně, koná se ve 

spolupráci s Univerzitou v Curychu; Uni Curych představí svůj model hodnocení kvality 

studijních programů, 2. část bude zaměřena na rozvoj pedagogických kompetencí 

 

Člen KR prof. Volf 

 

- další kolo podávání přihlášek projektů do GA UK proběhne v termínu 9. 10. – 23. 11. 2017; 

v pravidlech došlo k malým změnám 

 

 

Člen KR prof. Lášek 

 

- konference Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě (prosinec 2017, Prešov) - z fakult přišlo 

10 přihlášek 
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Členka KR PhDr. Tejkalová, Ph.D. 

 

- k sjednocování prezentačních tištěných materiálů pro mezinárodní studijní veletrhy; každá 

fakulta by měla mít svou „kartu“ v jednotném vizuálním stylu UK, návrhy budou fakultám 

zaslány 

 

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

 

 

3. Akce „Týden pro vzdělanost“ 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor přítomné členy RKR informoval o akcích v rámci „Týden pro vzdělanost“ dne 5. 10. 2017 

na PřF UK, FF UK, PF UK. Podobné akce se uskuteční i na některých ostatních VVŠ. 

 

Závěr: RKR vzalo informaci o akci „Týden pro vzdělanost“ na vědomí. 

 

 

4. Institucionální akreditace UK: Návrh Zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy, která je požadována zákonem o vysokých 

školách a je nedílnou součástí připravované žádosti o institucionální akreditace oblastí vzdělávání, jakož 

i dalších žádostí o akreditaci, které budou předkládány k posouzení Národnímu akreditačnímu úřadu pro 

vysoké školství v budoucnu. 

Paní prorektorka poděkovala všem, kdo se na vytvoření Zprávy o vnitřním hodnocení a také 

Sebehodnotící zprávy UK podíleli. Žádost o institucionální akreditaci byla schválena VR i RVH, po 

projednání a schválení v AS a SR UK bude žádost odeslána na NAÚ. V souvislosti s inst. akreditací 

dojde k úpravě studijních programů, kulatý stůl s koordinátory fakult na toto téma proběhne 27. 9. 2017. 

Paní prorektorka dále požádala fakulty o kontrolu a aktualizaci vnitřních předpisů na webových 

stránkách. 

 

Závěr: RKR projednalo a vzalo na vědomí návrh Zprávy o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy. 

 

 

5. Institucionální akreditace UK: Sebehodnotící zpráva Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Sebehodnotící zpráva Univerzity Karlovy, jež je nedílnou 

a nejdůležitější součástí žádosti o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání, o jejichž udělení bude 

Univerzita Karlova žádat Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Tato zpráva popisuje a hodnotí 

naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně 

požadavků týkajících se finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: RKR projednalo a vzalo na vědomí Sebehodnotící zprávu Univerzity Karlovy. 
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6. Mezinárodní hodnocení UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné členy RKR se zněním závěrečné zprávy z mezinárodního 

hodnocení Univerzity Karlovy v akademickém roce 2016/2017 vypracované členy mezinárodní komise 

EUA na základě hodnocení, která proběhla v dubnu až červnu 2017. V současné době probíhá analýza 

připomínek. 
 
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

7. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné členy RKR s návrhem dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK 

stanovující poplatky za studium v cizím jazyce, jejichž výše byla určena po dohodě s fakultami UK. 

Novela dále navrhuje zkrátit dobu splatnosti ze 30 dnů na 15. Úlevy budou poskytovány dle fakultních 

pravidel. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK 

(Poplatky spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

8. Úvodní informace o přijímacím řízení 

(rektor Zima) 

 
Pan rektor poděkoval za zdárný průběh přijímacího řízení, žádné rozhodnutí o přijetí nebylo p. rektorem 

zrušeno. Info o počtu zapsaných studentů na jednotlivých fakultách, fakulty, které nenaplní stav, byly 

vyzvány k zaslání žádosti o doplňovací přijímací řízení. Kladně byl přijat návrh na možnost přijímat do 

Ph.D. programů semestrálně, bez nároku na financování v 1. roce studia. 

 
Závěr: RKR vzalo informace o přijímacím řízení na vědomí. Studijní odbor vypracuje metodiku, jak 

postupovat v přijímacím řízení v mimořádných Ph.D. studijních programech. 

 
9. Revize opatření rektora č. 7/2015 „Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním 

a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného 

studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod 

o meziuniverzitním studiu v oblasti studia“ 

(prorektorka Wildová) 
 

Opatření rektora „Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity 

Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree 

a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia“ bylo vydáno 

16. února 2015 s účinností od data vydání. Při novelizaci opatření byly zohledněny jak novela 

vysokoškolského zákona, tak nové znění studijního a zkušebního řádu UK. 

 

Závěr: RKR schvaluje předložený materiál a doporučuje revidované znění tohoto opatření rektora 

předložit k vyjádření Akademickému senátu UK. 
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10. Návrh alokace prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování 

(rektor Zima) 

 
Vydáním OR 54/2017 Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 

2017/2018 došlo ke změně ve vyplácení ubytovacích stipendií. Na rozdíl od předchozích let nebude 

stipendium vypláceno v základní výměře studentům, kteří mají místo trvalého pobytu v okrese, ve 

kterém je místo jejich studia, nebo na území hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území 

hlavního města Prahy. Vzniklá úspora bude alokována na podporu internacionalizace aktivit studentů 

(50%); doktorandská stipendia v cizojazyčných programech (35%) a jednorázovou podporu sociálně 

slabých studentů (15%). 

 
Závěr: RKR schvaluje předložený materiál a doporučuje jej k předložení AS UK. 

 

 

11. Strategická partnerství – aktualizace 2017 

(prorektor Škrha) 

 
Systém strategického partnerství byl zahájen před dvěma lety, jedná se o hlubší spolupráci, v současné 

době se 14 univerzitami. Na základě zhodnocení uplynulého období bylo rozhodnuto ukončit strategické 

partnerství s Karolinskou univerzitou ve Stockholmu a s Univerzitou v Sao Paulo, spolupráce bude 

pokračovat v rámci fakultních dohod. Strategické partnerství bude nově uzavřeno s Univerzitou 

v Curychu (podpis dohody 20. 12. 2017), Univerzitou v Edinburghu, Univerzitou v Cambridge a Mc 

Querrie univerzitou v Sydney. Nový model strategického partnerství, tzv. Centrál (velmi intenzívní 

spolupráce) tvoří UK spolu s Humboldtovou univerzitou, Vídeňskou univerzitou, Varšavskou 

univerzitou a Univerzitou E. Loránd v Budapešti. 

 
Závěr: RKR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 
 

12. Informace k aktuálnímu stavu OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Pan prorektor poskytnul přítomným členům RKR pro informaci a srovnání tabulky MŠMT 

s hodnocením všech projektů v rámci OP VVV. Avízo zasedání monitorovacího výboru (říjen 2017), 

který bude schvalovat nové výzvy a pravidla k nim. K výsledkům excelentního výzkumu – budou 

známy během listopadu 2017. Ve věci vykazování úhrad mzdových nákladů v monitorovacích zprávách 

– již bylo vyřešeno a projednáno s tajemníky. 

 

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí. 

 

 

13. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Paní kvestorka informovala o hospodaření fakult a součástí UK za uplynulé období. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a 

o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017. 
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14. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 

Univerzity Karlovy za rok 2016 dle opatření rektora č. 47/2015 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

MŠMT schválilo Zprávu o hospodaření UK za rok 2016. Paní kvestorka předložila členům RKR tabulku 

rozdělení hospodářského výsledku mezi fakulty a součásti UK. 

 

Závěr: RKR bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku 

hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016 dle opatření rektora č. 47/2015 se souhlasem na vědomí. 

 

 

15. Osamostatnění Arcibiskupského semináře 

 (rektor Zima) 

 

Dne 4. 7. 2017 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství 

pražského, na jehož základě dojde od 1. 1. 2018 k vyčlenění Arcibiskupského semináře ze svazku UK. 

 

Závěr: RKR vzalo se souhlasem na vědomí informaci o navrhovaném osamostatnění Arcibiskupského 

semináře (resp. vyčlenění Arcibiskupského semináře ze svazku UK), doporučuje předložit AS UK návrh 

na změnu Přílohy č. 1 Statutu UK (Organizační řád) a návrh na darování případného přebytečného 

majetku, který byl využíván zrušovanou součástí, na veřejně prospěšné účely nově zakládané církevní 

právnické osobě Arcibiskupský seminář Praha. 

 

 

16. Různé 

 
- děkan MFF pozval všechny přítomné členy RKR k návštěvě Rotundy sv. Václava, která byla 

navržena na ocenění Europa Nostra 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 6. listopadu 2017 ve 12,00 hodin v Malé aule Karolina. 


