
Zápis z 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 30. května 2016 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. 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, 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. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

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

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. 

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

 

Omluveni: 

MUDr. Josef Fontana 

Ing. Vladislava Klikošová  

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Mgr. Jan Podroužek 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1308031100380756/?lang=cs
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 6. jednání RKR 

2. info o proběhlých volbách na fakultách 1. LF UK a MFF UK, v obou případech obhájen mandát 

stávajících děkanů na další čtyřleté období 

3. info o proběhlých oslavách Karla IV., avízo dalších akcí na podzim (např. sadba vinné révy na 

Albertově, korunovační průvod 3. - 4. 9. 2016 v Praze), členové RKR obdrželi pamětní dárky 

4. avízo chystané a již oficiálně zarezervované studentské akce UK na Albertově 17. 11. 2016, 

děkani a ředitelé součásti obdrželi dopis od p. rektora s možností finančně a organizačně 

participovat na oslavách, prosba o rychlou reakci ze strany fakult ohledně případného zapojení do 

programu oslav 

5. novela vysokoškolského zákona byla vydána ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 9. 2016, budou 

vycházet dvě příslušná nařízení vlády týkající se akreditací a studijní oblasti, v této chvíli jsou ve 

fázi před vnějším připomínkovým řízením 

6. v souvislosti s novelou VŠ zákona příprava systému zajišťování kvality na UK - vznik Rady pro 

vnitřní hodnocení kvality  

7. implementace novely zákona souvisí s úpravami vnitřních univerzitních předpisů (předpoklad, že 

budou schváleny AS UK na konci roku 2016) a následně půl roku po schválení univerzitních 

předpisů by měly být schváleny fakultní předpisy (intenzivní práce na fakultách - jaro 2017) 

8. poděkování za vyjádření fakult k personální otázce řešení pracovně právní věcí na fakultách – 

Interní dohoda k provedení ust. § 24 odst. 4 zákona o VŠ bude panem rektorem předložena v 

návrhu B tj. zodpovědnost bude výhradně na straně děkanů fakult  

9. info o obsazení Národního akreditačního úřadu, zatím není známo 

10. Study in Prague  

11. chystá se Veletrh pražských vysokých škol 

12. info o připravovaném Týdnu vědy 

13. MŠMT již nebude stanovovat přesné počty financovatelných studií pro další akademický rok, 

budou stanoveny risk koridory (počet přepočtených studií se nesmí meziročně změnit o více než 

10% oproti referenčnímu období - arit. průměr za poslední tři roky, dále nesmí oproti stejnému 

období klesnout prům. KEN o více než 0,3)  

14. info o přerušení přípravy věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 

legislativní radou vlády  

15. info o odstávce databází spravovaných společností InfoScience – systém hodnocení vědy se 

přeruší, po 1.6. 2016 nepůjde vkládat do Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací (IS VaVaI) 

16. info o dnešním jednání vlády o návrhu rozpočtu pro rok 2017 s výhledem pro rok 2018 a 2019 

17. info o operačních programech Praha pól růstu  

18. info o získání ocenění časopisu Forum cenou Zlatý středník za nejlepší časopis státní správy a 

ocenění univerzitního kalendáře 2016/2017 s tématem Karla IV. v Parlamentu ČR jako nejlepší 

kalendář roku 

19. info o průběhu soudního sporu s panem prezidentem ohledně nejmenování profesorů doc. 

Ošťádala a doc. Fajta 

20. info o proběhlé velmi kladně hodnocené Rektorské konferenci v rámci oslav Karla IV., plánovaná 

budoucí jednání ohledně rankingů 

21. přičlenění 8 středoevropských univerzit ze 7 zemí do uskupení LERU, Univerzita Karlova 

požádána o vedení této středoevropské iniciativy 

22. v rámci oslav Karla IV. v USA pořádané p. velvyslancem Gandalovičem bude možné prezentovat 

UK v regionu Washington na konci listopadu 2016 – fakulty obdrží dopis o možné účasti 
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23. plánuje se prezentace UK, Dny UK ve Španělsku 

24. na RKR 27.6. budou přítomni zahraniční hosté z asociace EUA – mezinárodní hodnocení UK 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Škrha 

 

- info o proběhlém zasedání uskupení CENTRAL (Central European Network for Teaching and 

Research in Academic Liaison) zahrnující pět univerzit včetně UK v minulém týdnu, fakulty 

budou informovány dopisem o možné spolupráci  

 

Prorektorka Králíčková 

 

- paní prorektorka předložila členům RKR prezentaci s aktuálním počtem přihlášených studentů 

k 25. 5. 2016 souhrnně za UK a přes jednotlivé fakulty průřezově od roku 2009-2016. Drobný 

pokles způsobený demografickým vývojem je u bakalářských studijních programů. Navazující 

magisterské programy stabilní počty, značnější pokles přihlášených studentů u doktorských 

studijních programů. Umožněno letos i v dalších letech pro fakulty prodloužit termíny pro 

podání přihlášek do doktorských studijních programů. 

Pozitivní je, že 1/3 z celkového počtu letošních maturantů podává přihlášku na UK. 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- paní kvestorka informovala členy RKR o spuštění Registru smluv, což je informační systém 

zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., platný od 1.7. 2016. Jedná se o povinnost zaregistrovat 

všechny smlouvy i objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH do registru, jeden rok je přechodný tj. od 

1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. 

Celouniverzitní smlouvy vkládá RUK, fakultní smlouvy fakulty.  

 

Prorektor Hála 

 

- info o návštěvě UK premiérem Litevské republiky Algirdasem Butkevičiusem 

- prezentace na semináři ELI 

- 10.6. v 14,00 je konečný termín pro předkládání proj. žádostí do výzvy OP VVV Exceletní 

výzkum na MŠMT – doporučení: prosím průběžně vkládat, systém bude poslední dny před 

termínem ukončení pravděpodobně přetížen  

 

Prorektor Konvalinka 

 

- pozvání na veřejné prezentace k programům PRVOUK, které budou probíhat 6. 6., 13. 6. a 20. 

6. od 9,00 v Karolinu a 9.6. v Hradci Králové, prosba o rozšíření této informace a o návrhy na 

pozvání hostů na prezentace 

- info o rozdílném návrhu rozpočtu tvořeném Radou vlády oproti dnes projednávanému návrhu 

předkládaném Ministerstvem financí  

- informace k alarmujícímu stavu Informačního systému VaVaI – bude řešeno v pátek 3. 6. na 

Úřadu vlády 
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Prorektor Gerloch 

 

- avízo jmenování docentů 21.6. od 14 hod., celkem bude jmenováno 53 docentů 

- avízo jmenování profesorů 21.6. od 10 hod., půjde o celkem 52 profesorů, 18 jich je z UK 

 

Prorektorka Rovná 

 

- pozvání na Noc filosofie, která se uskuteční 16.6. od 19,00 – 3,00 hod. a je organizována 

CEFRESem, pozvánky bude odeslány 

- info o výměnném programu s univerzitou v Oregonu, týká se 2 studentů z ČR a 2 studentů 

z USA 

- pozvání na Zahradní slavnost Klubu Alumni ve Valdštejnské zahradě 22.6. od 18,00 hod. 

 

Prorektor Royt 

 

- info o schválení zásad programů Progres a hodnocení průběžných zpráv programu Prvouk 

Vědeckou radou UK dne 26.5., poděkování za kvalitní posudky, probíhá výběr členů do komisí 

- info o úspěšném knižním veletrhu, úspěšná prezentace nakladatelství Karolinum  

- avízo akce Noc muzeí (sobota 11.6.), zapojena i UK formou komentovaných přednášek (prof. 

Royt, prof. Svobodný), zpřístupnění výstavy o Druhém životě Karla IV. a stálé expozice ve 

večerních hodinách 

 

Prorektor Kovář 

 

- do konce června bude rozeslán návrh na podzimní kulaté stoly, prosba o doplnění od děkanů 

k daným tématům 

 

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

 

3.  Návrh na jmenování prorektorky UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 

 (rektor Zima) 

 

Pan rektor v souladu s § 10, odst.4 Statutu UK navrhl jmenovat prof. PaedDr. Radku Wildovou, 

CSc. prorektorkou UK pro koncepci studia, hodnocení kvality vzdělávací činnosti a akreditační proces.  

 

Závěr: RKR souhlasí s návrhem jmenovat s účinností od 1. 7. 2016 prof. PaedDr. Radku Wildovou, 

CSc. prorektorkou UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti a doporučuje návrh předložit 

k vyjádření AS UK. 

 

4.  Návrh na přejmenování 2. LF UK v Praze a změnu souvisejících vnitřních předpisů 

 (rektor Zima) 

 

Pan rektor seznámil přítomné s žádostí AS 2. LF UK na přejmenování 2. LF UK a změnu 

příslušných vnitřních předpisů. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora po projednání souhlasí s návrhem vyhovět žádosti AS 2. LF UK a 

předložit plénu AS UK návrh rektora na přejmenování 2. LF UK a změnu souvisejících vnitřních 

předpisů. 
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5.  Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2015 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor stručně představil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2015 vycházející z dat a 

skutečností, které se odehrály v jednotlivých oblastech činnosti (studium, vědecká činnost, investiční 

činnost, třetí role univerzity). 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK po projednání bere návrh Výroční zprávy o činnosti UK za rok 

2015 se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit zprávu AS UK ke schválení, po zapracování 

připomínek.  

 

6.  Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2015 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015 paní kvestorka prezentovala 

členům RKR ve formě grafů, kde byly zobrazeny celkové výnosy UK a jejich rozdělení na vlastní 

výnosy a dotace a státní příspěvky, hospodářský výsledek po zdanění 2015 a další relevantní 

ekonomické údaje týkající se hospodaření univerzity v časovém pohledu od roku 2005 do roku 2015.  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za 

rok 2015 se souhlasem na vědomí a doporučuje ji předložit AS UK ke schválení. 

 

7.  Hodnocení průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na 

Univerzitě Karlově (PRVOUK) za rok 2015 a za dosavadní období realizace těchto programů 

(prorektor Royt) 

 

Pan prorektor prezentoval proces hodnocení a schvalování uskutečněných Programů (Prvouk) na 

Vědecké radě UK, většina programů byla schválena bez připomínek, pouze u tří programů (P18, P22, 

P39) došlo ke schválení s připomínkami. Finální zhodnocení proběhne po skončení programů, všechny 

končí v prosinci 2016. 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

 

8.  Zásady programů Progres (po diskuzi s akademickou obcí) 

(prorektor Royt) 

 

Pan prorektor představil systém po končícím Prvouku, jedná se o navazující program Progres, do 

kterého již byly zapracovány připomínky ze strany fakult, především se jednalo o vyjasnění bonifikací. 

Programy Progresu budou představovat základní, nesoutěžní nástroj sloužící k institucionální podpoře 

rozvoje vědy pěstované na UK. Na programy bude alokována většina finančních prostředků, které stát 

poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace. Do programů budou zahrnuty všechny hlavní vědní obory, které mají být na UK dále 

rozvíjeny. 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo po diskuzi na vědomí předložený materiál a doporučuje jej předložit ke 

schválení AS UK. Následně bude vydáno opatření rektora k  programu Progres. 
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9.  Zásady soutěže Primus (po diskusi s akademickou obcí) 

(prorektor Konvalinka) 

 

Pan prorektor seznámil členy RKR s materiálem, který byl již opakovaně projednáván také na 

RKR, se zástupci fakult/ součástí a se zástupci Akademického senátu UK, byl také projednáván 

Mezinárodní radou UK. Soutěž Primus je komplementárním doplněním již probíhající podpory 

akademických a vědeckých pracovníků na UK. Má především pomoci vytvořit příznivé prostředí pro 

příchod mladých vědců a studentů ze zahraničí či jiných vědeckých institucí. 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený návrh a doporučuje jej předložit ke schválení AS 

UK. Následně bude vydáno opatření rektora k zásadám Primus. 

 

10.  Systém zajišťování kvality na UK 

(členka kolegia rektora prof. Wildová) 

 

Paní profesorka Wildová prezentovala Systém zajišťování kvality na UK, který je nutnou součástí 

pro udělení institucionální akreditace, která se uděluje na dobu 10 let od podání první akreditace.  

Zdůraznila, že vnitřní systém hodnocení se bude dotýkat především klíčových oblastí aktivit, jako je 

vzdělávací činnost (akreditace a vnitřní hodnocení kvality studijních programů) a vědeckou a tvůrčí 

činnost. Pravomoci k vnitřnímu schvalování studijních programů (a žádostí o akreditaci studijních 

programů směřovaných k NAÚ) budou v kompetenci novému orgánu UK - Radě pro vnitřní hodnocení 

UK (27 členů – rektor, předseda AS, místopředseda Rady, 8 zástupců navržených rektorem, 8 zástupců 

za Vědeckou radu, 8 zástupců za Akademický senát). 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál.  

 

11. Přehled projektů předložených do aktuálních výzev OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Členové RKR byli seznámeni s projekty, které již byly předloženy do výzev OP VVV, za UK bylo 

podáno 19 projektů. 

 

Závěr: RKR bere na vědomí přehled projektů předložených do aktuálních výzev OP VVV. 

 

 

12. Různé  

 

- Děkanka FF UK M. Friedová připravuje spolupráci s Brown University pro Filozofickou 

fakultu, nabídla možnou participaci i v rámci celé UK, na podzim proběhne řada přednášek. 

 
 

 

Zapsali:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v pondělí 27. června 2016 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina 


