
 
Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, 

které se konalo dne 10. března 2014 od 10,30 hodin 
 
 
Přítomni: 
 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (v.z. doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.) 
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. 
Ing. Jiří M. Fuchs 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
Doc. ThDr. Jindřich Halama 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (v.z. Doc. RNDr. Pavel Fiala, 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 (v.z. Mgr. Zdeněk Pressl ) 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Prof. David Storch, Ph.D. (v.z. Mgr. Cyril Říha) 
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
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. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni: 
 

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
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1. Vystoupení rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.: 
 

1. informace k tzv. pražským VaVpI, 11 z celkem 12 předložených projektů UK splnilo formální 
kritéria přijatelnosti a postoupilo do dalšího kola hodnocení  

2. informace k přípravě nadcházejícího období kohezní politiky Evropské unie 2014 – 2020, na 
dnešním jednání ze strany MMR zpochybněna absorpční schopnost pražských vysokých škol, 
UK znovu dodá všechny podklady 

3. avízo schůzek s děkany fakult začátkem dubna t.r. na témata dislokace, nájmy, investiční 
výhled; schůzek se zúčastní rektor prof. Zima spolu s 2-3 pracovníky RUK a 2-3 další 
pracovníci fakult dle rozhodnutí děkanů  

4. informace o společném setkaní vedení AV ČR a UK dne 6.3. t.r. ve vile Lanna, shoda na 
probíraných tématech, domluva na společných aktivitách – mj. na akci „Týden vědy“, tématem 
bude vývoj vědy na VŠ od roku 1989 

5. připomenuta žádost děkanům o zodpovězení otázek z minulého RKR ve věci organizace výuky 
cizích jazyků na fakultách a vyjádření k výuce tělesné výchovy a sportu, termín: 31.3.2014 

6. informace o projednání změny opatření rektora o odměnách školitelů – započítávání 
předchozích neúspěšných studií a navýšení odměn (základ z 18.500,- Kč na 20.000,- Kč), 
platnost k 1.10.2014  

7. informace k projednávanému dokumentu na kolegiu rektora, který se týká podpory komerčně 
orientovaných aktivit typu Proof of Concept, projekt GAMA, první verze materiálu bude po 
projednání zveřejněna a následně bude vyvolána diskuse nad přípravou další verze 

8. řešitelům programů PRVOUK a děkanům  bude zaslán dopis se žádostí o připomínky 
9. ve čtvrtek dne 13.3.2014 bude ve 13,30 hod. na MŠMT ČR za účasti zástupců ČKR a RVŠ 

zahájeno jednání o novele VŠ zákona  
10. problematika GA ČR a aktuální témata k řešení  
11. informace ze setkání s místopředsedou vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavlem 

Bělobrádkem, Ph.D., témata: hodnocení vědy, vědní politika, koncepce Rady vlády 
12. informace o přijetí korejského velvyslance Moon Ha Yonga dne 6. 3.2014, spolupráce v oblasti 

biotechnologií, nabídka vyslání zástupce na UK pro výuku anglického jazyka a korejštiny 
13. informace o přijetí slovenského velvyslance, tématem setkání bylo mj. financování vědy 

a výzkumu z evropských prostředků 
14. informace k IS, probíhají debaty v souvislosti s webovými stránkami UK, bude řešena spisová 

služba UK a oblast SIS - modul přijímacího řízení apod. 
15. strategické projekty UK – příprava workshopů, nabídek, koordinace projektů, apod. - 

zpracovává Ing. Bělonožník a MUDr. Prášil z RUK 
16. avizo dopisu, který bude na fakulty odeslán v otázce startovacích bytů pro mladé pracovníky 

a „post-doc“, souvisí i s možným využitím nezaplněných prostor na kolejích 
17. k termínu 14.3.2014 bude ustanovena dislokačně-investiční komise 
18. informace k čestným doktorátům, bude provedena aktualizace složení Komise pro čestné 

doktoráty UK, návrh z fakult musí splňovat daná kritéria (vysoce erudovaná osobnost 
s prokazatelným, dlouhodobým a konkrétním vztahem k UK), pokud jde dosažení 
mimořádných sportovních nebo jiných vynikajících výsledků a o významná životní jubilea, 
doporučuje se zvážit udělení pamětní medaile UK 

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
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2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Konvalinka 

 

1. informace ke způsobu komunikace mezi prorektorem a Odborem pro vědu RUK s proděkany 
a odděleními pro vědu na fakultách UK, osloveni byli všichni proděkani  

2. informace k hodnocení projektů UNCE, bude zvažována možnost vyhlášení další soutěže 
3. informace k veřejným vyjádřením pracovníků či absolventů UK ve věci očkování, návrh na 

zvážení přípravy společného vyjádření ve smyslu podpory povinného očkování  
4. informace ke GA ČR  - kritika nového pravidla o automatickém vyřazení projektů v příštích 

letech, pokud byly letos hodnoceny známkou C 
 

 
Prorektor Royt 

 

1. informace k programům PRVOUK, probíhají schůzky s řešiteli, snahou je odbourávání 
administrativní zátěže 

2. informace k NAKI – 2. kolo 
 

Prorektor Gerloch 
 

1. informace k Opatření rektora č. 9/2014, doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro 
jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící 
komise včetně stanovení náležitosti předkládaných materiálů – výzva k technickým 
připomínkám  

2. informace ke složení nové Vědecké rady UK, bude předloženo k projednání a schválení AS UK 
dne 21.3.2014, poslední zasedání VR UK v původním složení se koná dne 27.3.2014, od 
1.4.2014 by měla pracovat v novém složení 

 
Prorektor Štech  

 

1. informace k neuzavřeným dvěma bodům v rámci letošního akreditačního výhledu –týká se FF, 
HTF a FHS 

2. informace k hodnocení kvality výuky studenty 
 

V následné diskuzi, které se zúčastnil rektor prof. Zima, pror. Štech a prof. Lášek, byla panem 
rektorem zmíněna možnost sjednocení výuky téhož studijního oboru z několika fakult na jednu 
fakultu s posílením jeho kvality. Děkan Končelík požádal o přizvání na společné jednání plánované 
na konci března t.r. ve věci akreditací. 

 
Kvestor Kubíček  
  

1. příprava výroční zprávy o hospodaření UK 
 

 
Prorektor Hála  

 

1. projekt BIOCEV – kontrolní den 
2. příprava kampusu Albertov – složení a role strategické komise 
3. avízo jednání zástupců RUK a zástupců fakult UK pro oblast investiční výstavby dne 

17.3.2014, Zelená posluchárna 
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Členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová 
  

1. problematika sociálního fondu UK – fakulty budou osloveny se žádostí o hodnocení 
dosavadního využívání sociálního fondu a návrhy dalších možností jeho využití  

2. informace o změně názvu IPC, od 10.2.2014 pod názvem Informační, poradenské a sociální 
centrum (IPSC), informace o strategii a projektech a poradenství, služby pro studenty 
a zaměstnance, z důvodu nezbytnosti konečného zacílení informací přednesena žádost 
o centralizaci směřování informací ze strany IPSC na jednoho pracovníka na fakultě 

3. sdělen návrh termínu Informačního dne UK – sobota 22. listopadu 2014, žádost o vyjádření 
fakult, zda termín vyhovuje, fakulty nevznesly připomínky, termín byl vzat na vědomí 

 
Člen kolegia rektora prof. Lášek 
  

1. informace k připravovanému výročí „Slavnosti Jana Husa“ – prosba o aktivní spolupráci 
 

 Prorektor Volf 
  

1. informace k výsledkům projektu SVV  
2. informace k hodnocení GA UK, probíhá závěrečná fáze, předpokládaná úspěšnost je cca 35-

36%, vyhlášení výsledků je možné očekávat k termínu 25.3.2014 
 

Kancléř Jelínek 
  

1. informace v souvislosti s poplatky za studium, v únoru 2014 byla zaregistrována přílohy Změna 
přílohy č. 6 Statutu UK na MŠMT, oproti verzi projednávané na rozšířeném kolegiu rektora 
AS UK schválil vynulování poplatků za další studium počínaje akademickým rokem 2014-
2015. UK bude v souvislosti s připravovanou novelou zákona o vysokých školách usilovat 
o změnu paragrafu 58 tak, aby konkrétní výši poplatků mohly opět stanovovat fakulty 

 
 Prorektorka Králí čková 
  

1. pro případné vznesené dotazy ve věci studia je aparát RUK plně k dispozici 
 

Závěr:  Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po obsáhlé diskuzi týkající se 
zejména  GA ČR na vědomí. 
 
 
3. Návrh rozpočtu UK na rok 2014 

(kvestor Ing. Kubíček) 
 

Pan kvestor informoval o metodice tvorby návrhu rozpočtu a jeho hlavních ukazatelích. 
 

Závěr:  RKR vzalo předložený návrh rozpočtu UK na rok 2014 na vědomí, souhlasí s ním a doporučuje 
jej předložit ke schválení AS UK 
 
4. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na rok 2014  

(kancléř RNDr. Jelínek) 
  

Pan kancléř informoval o hlavních principech, na základě kterých je návrh rozpisu sestaven, 
o základních vstupních údajích a hlavních důvodech meziročních rozdílů u jednotlivých fakult.  

  

Závěr:  RKR vzalo předložený návrh rozpočtu UK na rok 2014 na vědomí, souhlasí s ním a doporučuje 
jej předložit ke schválení AS UK 
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5. Různé  

 
Děkan prof. Kratochvíl: GA ČR, informace v souvislosti se žádostí o prodloužení termínu 
odevzdání dílčích zpráv, podpora tomuto návrhu ze strany dalších fakult, dle komunikace 
s předsedou GA ČR prof. Matějů by tato možnost přicházela v úvahu na příští rok. Do diskuse se 
zapojili děkan Končelík a děkan Gaš. Pan rektor souhlasí s posunutím původního termínu 
o cca týden. 
Současně děkan Kratochvíl poděkoval za včasné obdržení zápisu z předchozího jednání RKR.  
 
Děkan Doc. Šimůnek: dotaz k jednání s odborovou organizací ohledně možnosti uzavírat pracovní 
smlouvy na dobu určitou. O dosavadních jednáních a prozatímním, spíše odmítavém stanovisku 
odborů informoval pan kvestor. Pan rektor přislíbil jednání s odborovou organizací za jeho účasti. 
 
Rektor prof. Zima: pozvánka na slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 666. výročí UK 
dne 7.4.2014 ve velké aule ve 14,00 hod. 
 
 

 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští zasedání rozšířeného kolegia rektora se bude konat dne 28.4. 2014 v 10,30 hod.  
 


