
Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 10. listopadu 2014 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
Doc. PhDr.  Ladislav Benyovszky, CSc 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Mgr. Václav Hájek 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Ing. Vladislava Klikošová 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Ing. Miroslava Oliveriusová 
Mgr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Dr. Marek Skovajsa 
Prof. David Storch, Ph.D. 
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. 
Bc. Martin Urx 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni: 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. pan rektor přivítal přítomné a představil nového ředitele COŽP pana prof. Mgr. Ing. Jana 
Frouze, CSc. 

2. informace k rozpočtu UK na rok 2015, oproti roku 2014 mírné navýšení, informace ze zasedání 
Reprezentativní komise MŠMT ČR 

3. informace k hodnocení vědy 1. pilíř a 3. pilíř, očekává se hodnocení 2. pilíře 2014, 47 
exelentních výsledků na UK 

4. informace k počtu studentů na UK, k 31.10.2014 celkem 52 208 studentů, oproti roku 2013 
mírně poklesl počet studentů (o 567), informace k počtu studentů vyjíždějících do zahraničí 
(1803), aktuální příjezdy (2924 studentů) 

5. informace k novele zákona o vysokých školách (členové ČKR téměř jednotný postoj, možnost 
přijmutí akademického pracovníka bez konkurzního řízení, neplatí pro UK, kde bude upraveno 
vnitřními předpisy, všichni přijatí projdou konkurzním řízením, dále zmíněna otázka vazby 
fakulta/univerzita,  rozpor mezi názorem ČKR a RVŠ) 

6. informace k aktuálnímu umístění UK v mezinárodních ratinzích (Best Global Universities 
Rankings atd.) 

7. informace k přípravě UK na OP VVV, dne 11.11. proběhne první zasedání pracovní skupiny 
rektora UK pro VVV – věda, výzkum, vzdělávání 

8. avízo jednání s nám. Bartákovou na téma OP VaVpI dne 18.11.2014 
9. informace k současnému řešení situace mezi ministrem školství a ministrem financí v souvislosti 

s čerpáním financí z evropských projektů snížením úvazků od 1.10.2014 z 1,5 a 1,2 
(pracovněprávní spory, ohrožení na grantech)  

10. informace k nálezu Nejvyššího správního soudu v souvislosti s povinností zveřejnění výše platů, 
– proaktivní řešení, řešení v rámci soudního sporu   

11. informace k UNCE a ERC 
12. informace k jednání s univerzitní odborovou organizací, příprava dohody o uzavírání pracovních 

poměrů na dobu určitou  
13. informace k harmonogramu revize vnitřních předpisů UK 
14. informace k probíhajícímu personálnímu auditu na RUK 
15. informace k  problematice absolventů UK - ALUMNI 
16. na fakulty zaslán dopis o parametrech hodnocení vysokých škol, významným faktorem je počet 

zahraničních studentů a zahraničních učitelů 
17. pan rektor požádal zástupce z PF UK z Katedry trestního práva o přípravu podkladů  k trestní 

odpovědnosti právnických osob na UK 
18. informace k problematice studia: 

- hodnocení výuky na UK  ze strany studentů 
- dodatky k diplomům 
- situace v souvislosti s vymáháním poplatků  za studium 
- situace v přijímacím řízením  
- CŽV 
- avízo dopisu na fakulty s dotazem na plánované otevření programů v cizích jazycích 
- příprava společného projektu pražských vysokých škol Study in Prague 

19. avízo přípravy dopisu na fakulty se žádostí o informaci týkající se spolupráce zahraničními 
univerzitami, návrhy na strategické partnery (v současnosti např. spolupráce s Uni Heidelberg) 

20. avízo přípravy dopisu s dotazem na fakulty, které vědní obory jsou pro fakulty stěžejní, souvisí 
s excelentními výsledky  

21. informace k objektům CMDS Krystal a kolej Větrník  
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22. informace o probíhajících přípravách systému rezervací prostor na RUK, spisové službě, 
telefonických služeb, příprava tištěné verze nového telefonního seznamu RUK 

23. informace k oslavám založení Československé republiky dne 28.10. na Hradě 
24. avízo konání akcí:  

- dne 15.11. od 14 hodin setkání na PF UK s předsedou vlády ČR Mgr. B. Sobotkou  
- dne 16.11. od 12,15 hodin zámek Lužany slavnostní předání tzv.“ trvalých legátů“ Josefa 

Hlávky, Medaile Josefa Hlávky a Ceny Josefa Hlávky  
- dne 17.11. v 9 hodin pietní akt u Hlávkovy koleje, dále  v 10 hod průvod studentů do Žitné 

ulice, v 11 hodin pietní akt v Ruzyni, setkání s prezidenty Visegrádské čtyřky a prezidentem 
Spolkové republiky Německo J. Gauckem, ve 13 hodin společné otevření výstavy 
„Listopady“ v Křížové chodbě Karolina, shromáždění na Albertově v 14.30 hod za účasti 
s prezidenty visegradské čtyřky a prezidentem Spolkové republiky Německo J. Gauckem, 
v 16 hod diskuze s prezidenty v budově PF UK, dále večerní koncert ve Velké aule v 19 hod 

- dne 18.11. celodenní vědecká konference v Karolinu, dopoledne bude věnováno výročí 17. 
listopadu 1939 (hlavní přednáška: prof. Kvaček), odpoledne pak 17. listopadu 1989 (hlavní 
přednáška: prof. Pithart), setkání s emeritním rektorem Univerzity Karlovy v Praze panem 
prof. PhDr. Radimem Paloušem, Dr.h.c., při příležitosti jeho 90. narozenin a setkání s 
pamětníky listopadu 1939 ve 14 hodin, od 19 hodin divadelní představení „Zahradní 
slavnost“ od V. Havla ve Stavovském divadle 

- docentská promoce dne 9.12.t.r. v 11 hodin, Velká aula UK, následně se bude konat RKR 
- dne 17.12.  vánoční koncert UK ve Velké aule 
- dne 18.12.  profesury ve Velké aule Karolina 

25.  apel na řádnou přípravu pronášené řeči promotorů na promocích/imatrikulacích v latině ve 
Velké aule 

26. informace v souvislosti s pořizováním vizuálních záznamů a pořizování fotografií ve Velké aule 
a ke stanovisku ředitele ÚOOÚ Igora Němce uvedeném v dopise z 30.10.2014  

27. poděkování pana rektora za akceptování změny termínu prosincového zasedání RKR na 9.12. 
28. informace k Stipendijnímu fondu a k jeho čerpání, pro příští zasedání RKR je připravena 

prezentace 
 

Následná diskuze se týkala zejména čerpání prostředků z 3. pilíře, IPN Metodiky, rozvojových 
projektů, přípravy nového zákona o podpoře vědy z veřejných prostředků.  
 

Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
 

 
2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Rovná 
- Evropské centrum – informace k jednáním, které proběhly na všech fakultách UK 
- informace ze semináře k problematice ERASMUS+ , který se konal dne 16.10.2014 
- infomace k „joint degree“ programům a  k programům „double degree“ 
- informace z účasti na semináři COIMBRA GROUP ve dnech 29.-30.10.2014 

„Horizont 2015“,  nabídka spolupráce a ochota k předání zkušeností a know-how ohledně 
zpracovávání žádostí o evropské granty, zpracovávání bibliometrických údajů 

- ALUMNI – avízo páteřních akcí 
- CEFRES - avízo podpisu smlouvy za účasti francouzského velvyslance a zástupců AV ČR   

a UK dne 21.11.2014, návrh pracovníků do řídící rady CEFRES 
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Prorektor Škrha  
- informace ze služební cesty ve dnech 26.10.-5.11. po Indii, jednání na 11 univerzitách,  avízo 

schůzky s proděkany dne 20.11. na toto téma 
 

Prorektor Gerloch  
- 18.12. ve 13 hodin předání dekretů nově jmenovaným profesorům ve Velké aule  v této 

souvislosti upozornění na účinnost platnosti dekretů ode dne podpisu prezidenta ČR, tedy od 
29.9.2014 ( upozornění na rozdílné datum mezi jmenováním a ustanovením ) 

- informace k programu „Habilion“ a k připravovaným změnám 
 
Prorektor Ková ř 
- informace k Jednotnému vizuálnímu stylu UK, jsou akceptovány fakultní připomínky 

a připravuje se nová verze Pravidel, která bude projednána s Ediční komisí ASUK 
-  informace k plánovaným slavnostním akcím UK  na 15. - 18.11.2014 
- poděkování za zaslání témat a akcí na rok 2015, uzávěrka konec listopadu, prosba o zaslání 

dalších tipů a akcí 
 

Prorektorka Králí čková 
- poděkování fakultám za zaslané podněty a spolupráci 
- vypracovány podmínky pro přijímací řízení 
- avízo schůzky s proděkany dne 10.12.2014 
- otázka úlev na poplatcích spojených se studiem 
 
Členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová  
- informace k zaměstnaneckým slevám na  jednotlivých fakultách, žádost o rozšíření portfolia 

pro všechny zaměstnance UK 
- informace v souvislosti s dotazy na možnost odprodeje „startovacích bytů“, o odprodeji se 

neuvažuje 
- informace k celouniverzitním spolkům, informace o předání uvolněného prostoru ve Voršilské 

ulici pro studentské spolky 
 
Prorektor Hála 

- informace k projektům UK 
- informace k projektům CRP  
- informace k Institucionálnímu plánu UK 
- informace k programu GAMA 
- informace k Radě pro komercializaci   
- informace k „Pražské výzvě“ 
- informace k  OP VaVPI a k programu Horizont 2020 
 
   Prorektor Royt 

- informace k projektům NAKI – plánovaná schůzka k tomuto tématu leden/únor 2015 
- DISCOVERY SYSTEM 
- informace k univerzitnímu repozitáři 
 
Kancléř Jelínek 

- informace k písemné stížnosti na pořizování audiovizuálních záznamů a fotografií ve Velké aule 
Karolina, odpověd z Úřadu pro ochranu osobních údajů,  dopis v této záležitosti bude odeslán na 
fakulty 
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- informace o jednání s Odborovou organizací UK v souvislosti s paragrafem 39 zákoníku práce 
(problematika částečných úvazů) 

 
 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 
3 . Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem 
     (prorektorka Králíčková) 
  
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskuzi na vědomí, s materiálem souhlasí a bude předložen 
komisím AS UK. 
 
 
4 . Hodnocení projektů GA UK v roce 2014 
     (prof. Volf) 
 
Prof. Volf informoval o aktuální situaci v GA UK (projekty za 170 mil.), zdůraznil nutnost věnovat 
zvýšenou pozornost při výběru zpravodajů (nyní za UK 137 zpravodajů). Informace k „pražské výzvě“  
VaVPI, bude rozděleno 46 mil. mezi 15 fakult UK. 

 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí. 
 
5 . Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 
Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 dle Opatření rektora 7/2011 
     (kvestorka Oliveriusová) 
 
Paní kvestorka informovala o aktuální situaci na fakultách UK.  
 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí a s materiálem souhlasí.  
 
6. Různé 
 
K dotazu pana děkana Kreuzberga, zda je povinnost fakulty vytvořit si „rezervní fond“, odpověď, ano, 
je to vhodné.  
K dotazu pana děkana Anděla na možnost zřídit na fakultě Etickou komisi, ano, zřízení je v kompetenci 
každého děkana. 
Dotaz děkanky Friedové k internacionalizaci a k možné  finanční pomoci s rozjezdem “ joint degree“.  
 
 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 9. prosince ve 13,00 hodin v Malé aule Karolina 
 
 
 
 
 


