
Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 11. ledna 2016 od 14,00 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. 

MUDr. Josef Fontana 

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. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Ing. Vladislava Klikošová  

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Doc. 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. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Mgr. Jan Podroužek 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

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

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 3. jednání RKR 

2. info o novele vysokoškolského zákona, dne 14.1.2016 bude projednáván návrh v garančním 

výboru 

3. info o novele zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků 

4. info o novele zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta 

5. info o jednání s ministrem Babišem o postavení vysokých škol a jejich financování 

6. info o úspěšném rozjezdu projektu Study in Prague a jeho webu 

7. info o 1. ročníku nekomerčního veletrhu pražských vysokých škol na VŠE dne 14.1. 2016 

8. dokončení elektronické evidence Ph.D. studia  

9. simulační centrum pro lékařské fakulty je ve fázi tvorby právních vztahů mezi partnery 

10. proběhlo vyhodnocení zveřejňování závěrečných prací dle Opatření rektora UK č. 6/2010 

„Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací“ na jednotlivých fakultách, některé fakulty 

byly upozorněny dopisem rektora o nutnosti dořešit tuto věc 

11. info o počtu studentů v rámci pohybu mezi fakultami dle materiálu „Horizontální prostupnost 

studia na Univerzitě Karlově v akademických letech 2012/2013 až 2014/2015: orientační 

přehled“, členům RKR bude materiál rozeslán 

12. avízo plánovaného vzniku Ceny Arnošta z Pardubic, která bude oceňovat vynikající pedagogické 

pracovníky a výjimečné počiny ve vzdělávací činnosti, nominace mohou předkládat děkani, 

vědecká rada, akademické senáty fakult a AS UK, návrhy lze předložit do konce května 2016, 

vyhlášení proběhne na podzim 2016, formálně se dokončuje Opatření rektora, následně bude 

dokument zaslán na fakulty 

13. info k nutnosti letos dokončit vypořádání poplatků vzniklých v letech 2006-2008 – proběhla 

jednání tajemníků fakult a RUK 

14. srovnání počtu studií k 31.10.2015 vs. 31.10.2014, pokles na celouniverzitní úrovni zanedbatelný, 

na některých fakultách proporcionálně větší pokles 

15. info o slavnostním otevření Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a Univerzity 

Karlovy BIOCEV ve Vestci v prosinci 2015 

16. plánované uzavření Národní knihovny v rámci rekonstrukce prostor NK, určitý přístup bude 

zachován, avízo plánované veřejné diskuze s ředitelem NK na FF UK dne 21.1. 2016 od 16.00 

(děkanka Friedová) 

17. získání konsolidačního grantu ERC pro tým prof. J. Roithové z PřF 

18. mezinárodní ocenění našich egyptologů, zisk 3. místa v nejvýznamnějších archeologických 

objevech 2015, výsledky vyhlásila britská organizace Heritage Daily 

19. nový žebříček univerzit zveřejněný v MIT Technology Review, nehodnotí publikační činnost či 

kvalitu vědy jednotlivých univerzit, ale hledá odpověď na otázku, jaký vliv univerzity mají, UK 

skvělé 34. místo (další českou univerzitou v žebříčku je MU v Brně na 231. místě) 

20. dobrá úspěšnost v GA ČR projektech – nad průměrem (UK 34%) 

21. úspěšnost TA ČR – UK získala 11 projektů – pod průměrem (UK 16%) 

22. úspěšnost UK v NAKI projektech lehce pod průměrem (UK 20%) 

23. info o jednání na MŠMT ohledně plánu investic pro další roky 

24. jednání s radním P. Dolínkem, Magistrát hl. m. Prahy bude v lednu 2016 vypisovat výzvy 

25. info o OP VVV 

26. příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na elektronickou spisovou službu 
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27. ukončeno 1. kolo výběrového řízení na bankovní služby, podepsána smlouva s Českou 

spořitelnou, nyní vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na bankovní služby 

28. plánuje se prodej propagačních předmětů jednotlivých fakult a univerzitních propagačních 

předmětů UK prostřednictvím centrálního e-shopu 

29. elektronická rezervace dovolených v rekreačních střediscích RUK na základě chystaného 

Opatření kvestorky 

30. plánuje se vznik Centra a čínských studií (pracovní název), proběhla schůzka s děkany FF, PedF, 

FSV a PF, fakulty budou s dokumentem upravující spolupráci seznámeni v brzké době 

31. v tuto chvíli probíhá hodnocení QS ranking, p. rektor odešle na fakulty dopis s možností zapojení 

se do poolu hodnotitelů, registrace možná do 5.2. 2016 

32. žádoucí zapojení se do programu mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy, které provádí tým 

Evropské univerzitní asociace, registrace bude duben-červen 2016 

33. info o účasti pror. Rovné dnes na veřejném vystoupení Federiky Mogheriniové, místopředsedkyně 

Evropské komise, organizované MZ ČR a UK 

34. info o plánované akci na 14. - 16. 3. 2016 „Den UK“ ve Švýcarsku ve spolupráci s univerzitami v 

Lausanne a v Ženevě  

35. avízo akce „Den celoživotního vzdělávání a festival absolventů“ dne 16.4.2016, plánuje se „Zlatá 

promoce“ pro absolventy, kteří promovali před 50ti lety, fakulty budou osloveny dopisem pror. 

Rovnou, podnět přišel od PřF a MFF 

36. avízo Konference zemí V4 dne 17.2. 2016 od 16,00 hod. organizované MZ ČR, pozvánky budou 

rozeslány 

37. avízo setkání rektora UK s velvyslanci dne 15.1. 2016 

38. avízo přednášky slovinského prezidenta na UK  

39. informace k chystaným akcím v souvislosti s oslavami Karla IV., hlavní týden oslav bude  

9. - 15.5. 2016 

40. info o výhře hokejistů UK v Brně proti Masarykově univerzitě 4:3 a čestné prohře 2:3 proti 

výběru americké univerzitní hokejové ligy 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Škrha 

 

- avízo chystané velké mezinárodní konference asijských a evropských rektorů ASEF (Asia-

Europe Foundation) v termínu: 4. – 8. 4. 2016 organizované UK pod patronací MZ ČR. Účast 

cca 120 rektorů, jednání budou probíhat v hotelu Pyramida, součástí je i setkání studentů z 

asijských univerzit v hotelu Krystal. 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- info o schůzce dne 7.1. 2016 s tajemníky fakult, se studijním, ekonomickým odborem RUK a s 

ÚVT ohledně vypořádání poplatků. Povinnost odevzdat seznamy týkající se vymáhání poplatků 

z roku 2006 do 15.1. 2016 

- upozornění na nutnost nepřerušovat zpětně studium na fakultách, velká komplikace u 

poplatkových kauz 

- harmonogram akademického roku a harmonogram přijímacího řízení bude poslán na fakulty 

k připomínkování a následně bude po schůzce studijních proděkanů 20.1. předložen na KR a 

vznikne Opatření rektora 
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Prorektor Gerloch 

 

- v návaznosti na přehled habilitačních a jmenovacích řízení na jednotlivých fakultách se nyní 

provádí hlubší analýza se zaměřením na obory, kde za posledních pět let nedošlo k žádnému 

jmenovacímu řízení a habilitaci 

- možnost fakult zaslat návrhy na udělení čestných doktorátů v tomto roce, zatím zaslány čtyři 

návrhy, komise bude zasedat v únoru 

- průběžně probíhají zasedání na hostující profesory, lze kontinuálně zasílat 

 

 

Prorektor Hála 

 

- poděkování za zaslaná vyjádření k sportovní hale BIOS v Brandýse n./L., žádná součást ani 

fakulta nemá o objekt zájem, lze tedy vypsat výběrové řízení na prodej objektu 

- info k OP VVV a OP Pól růstu pro Prahu 

 

Prorektor Kovář 

 

- upozornění na vydání nového čísla časopisu Forum, zahájena distribuce 

- dokončuje se kompletace programu tzv. „Kulatých stolů UK“ pro rok 2016, zástupci fakult 

mohou zasílat své návrhy a témata do konce ledna k rukám pror. Kováře 

 

Prorektor Royt 

 

- žádost o zaslání zdůvodnění u neúspěšných projektů NAKI, důvody budou analyzovány   

- avízo koordinační schůzky biomedicín 27.1. 2016, týká se lékařských fakult 

 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- prezentace „Úspěšnost institucí dle RIV bodů 2010-2014“, podle metodiky 2013. Pan prorektor 

zdůraznil především trendy mezi lety 2010-2014, spíše než srovnání institucí mezi sebou, které 

by mohlo být zavádějící. V TOP10 nejvýkonnějších veřejných institucí v České republice za 

rok 2014 je UK zastoupena celkem 4x (1. místo MFF, 2. místo PřF, 8. místo 1. LF, 10. místo 

FF UK). MFF je stabilně každoročně na 1. místě. Největší zlepšující se trend má PřF.  

 

 

Kancléř Prášil 

 

- poděkování fakultám, které již zaslaly své fakultní Dlouhodobé záměry, termín pro doručení  je 

do 31.1. 2016. Papírová podoba se zasílá p. rektorovi, v elektronické verzi současně zaslat Dr. 

Šťastné 

 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR, po široké diskuzi týkající se 

vypořádání poplatků, na vědomí. 
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3. Výhled předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních oborů na 

fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro r. 2016 

 

(členka kolegia rektora prof. Wildová) 

 

Paní děkanka představila členům RKR obsáhlý materiál výhledu akreditací, tzn. přehled nových 

studijních programů a oborů (SP/SO), které fakulty zamýšlí akreditovat v  kalendářním roce 2016. 

Probíhá dokončování legislativního procesu novely Zákona o vysokých školách, zatím stále platí 

stávající systém schvalování akreditací SP a SO. Očekává se ale velké množství nových akreditací a 

zároveň prodlužování a rozšiřování stávajících akreditací. Objasnění „duplicit“ ve SP. Na závěr paní 

děkanka poskytla související informaci k tématu o připravovaném materiálu Zajištění systému kvality, 

materiál bude nově strukturován, další setkání pracovní skupiny se plánuje na únor. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí. 

 

4. Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 

(rektor Zima, prorektor Konvalinka) 

 

Pan rektor v úvodu představil předkládaný materiál, který je návrhem inovované struktury programů na 

podporu vědy na Univerzitě Karlově. Bylo předneseno několik drobných formulačních změn v textaci, 

které vzešly z dnešního jednání KR. Následně pan pror. Konvalinka obšírněji vysvětlil změny 

v materiálu, které vznikly při předchozím opakovaném projednávání nad přípravou materiálu, 

především objasnil hlouběji nově zavedený program PRIMUS, změny v GAUKu a monografiích. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR po diskuzi se souhlasem na vědomí a doporučuje jej předložit 

k projednání do AS UK a VR UK. 

 

5. Žádost o poskytnutí poradenských služeb při psaní projektů H2020 

 (rektor Zima) 

 

Pan rektor představil předložený materiál, týkající se koordinace projektů H2020, ať už by se jednalo o 

vedení projektu či účasti v konsorciu. Je vytvořená permanentní komise ve složení prof. Hála, prof. 

Rovná, Dr. Kvačková, Dr. Šimůnek, Ing. Bělonožník, Mgr. Jiroudková. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí. 

 

6. Návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK 

(rektor Zima, prorektor Kovář) 

 

Členové RKR byli seznámeni s návrhem aktualizovaného znění Etického kodexu UK. Jedná se o 

aktualizaci etického kodexu oproti stávajícímu kodexu, ze 17 fakult sedm zareagovalo 

s připomínkami k návrhu, dvě připomínky byly formální, pět věcných. Pracovní skupina všechny 

připomínky posoudila a relevantní zapracovala.  

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR po diskuzi a objasnění vypořádání připomínek se souhlasem na 

vědomí a doporučuje jej předložit k projednání do AS UK a VR UK. 
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7. Strategický plán rozvoje UK v Praze („SPR UK“) – příloha Dlouhodobého - strategického 

záměru UK 2016-2020 

 (prorektor Hála) 

 

Strategický plán rozvoje UK je základním podkladem pro zdůvodnění projektových žádostí 

předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 a 2020. Jedná se o 

klíčový dokument tvořící přílohu Dlouhodobého strategického záměru UK 2016-2020.  

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí, doporučuje jej předložit k projednání 

do AS UK. 

 

8. Mapa rizik UK 

 (rektor Zima) 

 

Předložený materiál je již upraven na základě podkladů zaslaných z jednotlivých fakult. Mapa rizik je 

vypracovávána vždy na 3 roky. 

 

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR se souhlasem na vědomí. 

 

 

9. Různé  

 

- členům RKR byl rozdán rozpis termínů RKR pro I. polovinu roku 2016 

- avízo plesu Univerzity Karlovy v pátek 15.1. 2016, palác Žofín 

 

 

Zapsali:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v pondělí 22. února 2016 v 10,00 hodin v Malé aule 

Karolina. 
 

 

 


