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

dne 22. května 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. 

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. 

Mgr.& Mgr. Hana Kosová 

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. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, 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. 

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. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

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

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 6. zasedání RKR 

2. k změně Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. 

3. k návrhu Zákona o univerzitních nemocnicích 

4. k návrhu novely Zákona o vědě, výzkumu a inovacích, minulý týden obdržen materiál 

k připomínkám od ministra P. Bělobrádka s návrhy definic druhů výsledků výzkumu, vývoje a 

inovací 

5. probíhá aktualizace OR v návaznosti na nové univerzitní vnitřní předpisy; v těchto dnech se 

dokončuje překlad univerzitních vnitřních předpisů, následně se budou po schválení centrálně 

překládat do angličtiny fakultní vnitřní předpisy a to z důvodu jednotné terminologie na UK, zodp. 

pror. Kovář, paní kvestorka 

6. doporučení p. rektora směrem k AS UK, vracet fakultní vnitřní předpisy jen v případě rozporu se 

zákonem či naprosto zásadních nedostatků, jinak postupovat v režimu technických změn a dávat 

doporučující stanovisko 

7. předložen nový investiční program na další období na MŠMT 

8. možnost využívat elektronické podávání žádostí studentů vytvořenou aplikací v rámci SIS – 

informace předána na poradě studijních proděkanů 

9. ve spolupráci UK a AV ČR připraven podklad pro prohlášení vlády o stabilizaci systému VaVaI 

v ČR s navyšováním RVO 

10. k Metodice 15+  

11. k Metodice 17+, návrh na hodnocení Modulu I a II projednán Úřadem vlády 

12. avízo akce VIA CAROLINA: veletrh inovačních příležitostí UK dne 23. - 24.5. v Karolinu, vydán 

Katalog pro aplikační sféru  

13. schválena výzva projektu Mephared II. monitorovacím výborem a vládou ČR 

14. apel na fakulty týkající se habilitačních řízení u mezioborových přesahových prací  

15. k centrálnímu nákupu xerografického papíru a obálek – je žádoucí pozitivní přístup fakult 

z důvodu značné finanční úspory UK 

16. k akumulaci prostředků ve Fondu čerpání – nutné pracovat s parametry nulový úrok a inflace 

17. první kolo návštěvy mezinárodních hodnotitelů IEP-EUA proběhlo na konci dubna, příští týden 

30.5. – 2.6. proběhne druhé kolo, poděkování všem zúčastněným v souvislosti s touto návštěvou 

18. info z návštěvy britských univerzit v rámci „Den UK ve Velké Británii“, příprava návrhu smlouvy 

o strategickém partnerství s univerzitami v Edinburghu a Oxfordu 

19. info z návštěvy University of Zurich ve dnech 11.- 12.5.2017, uzavření strategického partnerství  

20. info z návštěvy delegace z ománské univerzity ve dnech 16.-17.5. zde na UK 

21. info z dnešního přijetí prof. Michela Orise, prorektora pro vědu Université de Genéve 

22. avízo návštěvy ministryně MŠMT paní K. Valachové na UK, diskuzní setkání se studenty 

22.5.2017 od 12,00 hod. v Modré posluchárně 

23. avízo návštěvy a přednášky předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera dne 8.6.2017 od 

16,00 ve Velké aule Karolina 

24. avízo tradiční Zahradní slavnosti Alumni ve Valdštejnské zahradě dne 21.6. od 18,00 

25. UK jako první oznámila konání shromáždění na pražském Albertově k připomenutí 17. listopadu a 

28. října, poděkování p. řediteli ÚVT 

26. časopis FORUM obhájil 1. místo v soutěži v soutěži hodnotící firemní média „Zlatý středník“ 

27. probíhají přípravy na oslavy roku 2018: „100. výročí založení Republiky“ a „670. výročí založení 

UK“ 

28. po projednání na dnešním KR obdrží fakulty a součásti rozšířený seznam benefitů pro 

zaměstnance, informaci předat svým kolegům 

29. avízo setkání členů KR s představiteli vedení AV ČR dne 29.5., jednání o vzájemné spolupráci, TA 

ČR, Týden vědy, podněty z fakult na vedení AV ČR zaslat e-mailem do 26.5. panu rektorovi  
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Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Rovná 

 

- info k projektu CELSA, podáno 6 návrhů projektů z Univerzity Karlovy z celkového počtu 55 

podaných projektů, výsledky budou známy na začátku července 

- 21.6. dojde k slavnostnímu převzetí ročního předsednictví CELSA na UK 

- info z konání workshopu „Staf training week“ pořádané Evropským centrem ve dnech 24.-28.4., 

vysoká účast z jiných univerzit, malý zájem vědeckých pracovníků z fakult UK 

 
Prorektor Royt 

 

- poděkování všem členům za účast v komisích při hodnocení Soutěže vysoce kvalitních 

monografií na UK v 2017 

- k etice vědecké práce ve společensko-vědní oblasti – fakulty obdrží dopis z žádostí o zaslání 

kandidátů do pracovní skupiny vznikající univerzitní etické komise, využijí se podněty a 

zkušenosti např. z  FSV, FF atd., lze zasílat k rukám pana prorektora či paní prorektorce Rovné 

- info z účasti na knižním veletrhu, poděkování panu řediteli Valo 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- poděkování za průběh a účast na zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 15.-16.5., především 

za prezentaci FF UK paní děkankou Friedovou a 1. LF UK panem děkanem Šedo 

- v rámci programu PRIMUS probíhá hodnocení 50 projektů, výsledky budou známy v červnu 

2017 

 
Prorektor Šrha 

 

- info z účasti na mezinárodní konferenci zaměřené na internacionalizaci vědy na začátku května 

2017 v Iránu a ze setkání s prorektory z Tehran University a Tehran University of Medical 

Sciences, zájem o spolupráci např. join-degree a výměny vědeckých pracovníků 

 

Prorektorka Wildová 

 

- pozvání na závěrečnou prezentaci mezinárodních hodnotitelů dne 2. 6.  2017 od 9:15 do 10:45 

ve Vlasteneckém sále Karolina 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- probíhá nezávislý audit hospodaření UK firmou BDO, nutné dodat podklady auditorům z fakult 

- nutné postupovat v souladu s OR 29/2016 - Postup při podávání žádostí o přidělení podpory 

malého rozsahu (de minimis), jedna fakulta nedodržela 

 

Prorektor Hála 

 

- informace k  OP VVV, k výzvě 028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a k výzvě Excelentní 

výzkum 

- posun termínu vyhlášení výzvy Předaplikační výzkum 
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- info ke Kampusu Albertov 

 

Člen kolegia rektora prof. Lášek 

 

- avízo konference „Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě“ dne 16.6. 2017 na UK od 9-

17,00, rozeslány pozvánky na fakulty 

 

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

 

3. Změna přílohy Statutu č. 2 - Poplatky spojené se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka sdělila členům RKR, že na základě připravovaného projektu v rámci programu 

Erasmus-Mundus na FSV UK došlo ke změně poplatků za studium v cizím jazyce na této fakultě, proto 

bylo nutné novelizovat Přílohu č. 2 Statutu – Poplatky spojené se studiem.  

Do 30.6. 2017 možnost zasílat z fakult chystané změny týkající se poplatků za studium pro ak. rok 

2017/2018. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit členům AS UK. 

 

4. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 
 

Paní prorektorka seznámila přítomné s dílčí novelou Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a 

zdůraznila zapracované změny. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit členům AS UK. 

RKR se nebrání vložení formulace, která by rozšířila možnost přestupu z prezenčního na kombinované 

studium u bakalářského a magisterského studia, a to po vyjádření garanta studijního oboru, aby děkan 

měl možnost vyhovět přestupu. RKR doporučuje legislativně řešit pozměňovacím návrhem z fakulty 

směrem k AS UK. 

 

5. Dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 
 

Paní prorektorka seznámila přítomné s dílčí novelou Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a zdůraznila 

zapracované změny. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit členům AS UK. 

 

6. Přijímací řízení 2017/2018 - aktuální počty uchazečů ke dni 16.5.2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka informovala o počtu přihlášených v bakalářských, navazujících magisterských, 

magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce z pohledu jednotlivých fakult. 

Přesto, že je stále možné podávat přihlášky na některé obory, dojde pravděpodobně k cca 6% poklesu 

oproti loňskému roku. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 
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7. Analýza úspěšnosti studentů doktorských studijních programů UK 

(prorektor Royt, rektor Zima) 

 

Byla prezentována zpráva ukazující dílčí neúspěšnost doktorských studijních programů mezi lety 2014- 

2016 v rámci jednotlivých fakult. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. Pan rektor žádá děkany fakult, aby do konce léta 

zaslali k jeho rukám podněty, jaké kroky připravují, aby trend úspěšnosti u doktorských studijních 

programů se zlepšil. 

 
8. Náležitosti a harmonogram přípravy žádosti o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání 

(prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka sdělila návrh postupu přípravy žádosti o institucionální akreditaci, který obsahuje 

nezbytné náležitosti, odpovědnosti za jejich zajištění a časové ukotvení, a to na základě toho, co bude 

nezbytné připravit a prokázat na základě příslušného metodického materiálu NAÚ. Podklady z fakult je 

potřeba odevzdat do 30.6. na RUK. Na začátku října se podklady pro institucionální akreditaci plánují 

po schválení VR UK, AS UK a Správní radou, odeslat k posouzení na NAÚ. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 
9. Návrh na ustavení klasifikace vědních oborů na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 
Byl představen návrh na ustavení tzv. klasifikace vědních oborů na UK, která umožní a zjednoduší 

přípravu akreditačních řízení a hodnocení vědeckých oborů dle nových zákonů a nařízení vlády. 

Vzhledem k velkému množství vědeckých výsledků UK a zároveň s ohledem na fakt, že se pro různé 

účely používají různé klasifikace, by tento návrh měl usnadnit fakultám práci 

použitím předkládané klasifikace vědních oborů na UK, jejichž struktura v sobě odráží potřeby 

ostatních klasifikačních číselníků. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo materiál s možností zaslat připomínky do 22,00 hod. 

dnešního dne pror. Konvalinkovi, následně bude předložený materiál panem rektorem uzavřen a 

schválen. 

 

10. Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Byla podána členům RKR stručná informace o první návštěvě mezinárodního týmu hodnotitelů na 

Univerzitě Karlově. Jedná se o hodnocení univerzity v rámci Institutional Evaluation Programme 

Evropské asociace univerzit. 
 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

11. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor předložil Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2016, která je souhrnným 

materiálem, zpracovaným podle osnovy MŠMT. Jsou v ní v jednotlivých tematických kapitolách 

zachyceny důležité události a změny, které se staly na UK v roce 2016. 
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Závěr: RKR schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2016 a doporučuje předložit na VR UK, 

AS UK a následně předložit Správní radě UK. 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Paní kvestorka předložila Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016, která je 

souhrnným materiálem, zpracovaným podle osnovy MŠMT. Zdrojem výroční zprávy univerzity jsou na 

jedné straně dílčí zprávy o hospodaření fakult a dalších součástí univerzity a na straně druhé auditované 

účetnictví univerzity a statistické výkazy pro MŠMT. Výsledek hospodaření univerzity za rok 2016 

svědčí o její dobré ekonomické kondici, neboť zisk po zdanění dosáhl výše 83 897 tis. Kč. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2016 se souhlasem na 

vědomí a doporučuje po auditorském výroku předložit AS UK a následně předložit Správní radě UK. 

 

13. Souhrnný přehled úspěšnosti vysokých škol v ČR a jednotlivých fakult UK v rámci tzv. 

čtyřvýzvy OP VVV 

(rektor Zima, prorektor Hála) 

 

Pan rektor členům RKR předložil souhrnnou informaci o úspěšnosti vysokých škol v ČR a zároveň 

úspěšnosti jednotlivých fakult Univerzity Karlovy v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 
 
14. Různé 

 
- diskuze nad poskytováním stipendií zahraničním doktorandům „samoplátcům “ – eventuálně lze 

zvážit úpravu rozpisu příspěvku na UK 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 26. června 2017 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


