
Zápis z 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 7. března 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. 

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. 

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. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

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. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. 

Mgr. Petr Valo 

ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Mgr. Jan Podroužek 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1827257107500229/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1897390619611588/?lang=cs
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 4. jednání RKR 

2. avízo jednání tripartity 7. 3. 2016 s bodem k projednávání financování vysokých škol 

3. info o schválení novely vysokoškolského zákona a přípravě prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu, nutnost dořešit pracovně právní vztahy § 24, p. rektor připraví návrh smlouvy směrem k 

fakultám 

4. info o přípravě národních akreditačních standardů, řešení problému „létajících profesorů“ ve 

vztahu garant oboru vs. vztah k jiným vysokým školám 

5. ke vzniku Akreditačního úřadu, fakulty obdrží dopis od p. rektora o zaslání návrhů kandidátů na 

členství v patnáctičlenné Radě Akreditačního úřadu do 18.3. do sekretariátu rektora  

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

veřejných prostředků, avízo jednání s p. náměstkem Marksem 

7. 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 

8. poděkování p. rektora děkanům, tajemníkům a ekonomům jednotlivých fakult za jejich součinnost 

při řešení problematiky poplatků za studium 

9. info o projektu Study in Prague  

10. vyšlo Opatření rektora č. 3/2016 Harmonogram akademického roku 2016/17 a Opatření rektora č. 

4/2016 Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018 

11. info o akreditačním výhledu, fakulty obdržely ze studijního odboru RUK dopis s harmonogramem 

týkající se předkládání akreditací v tomto roce 

12. info o přípravě celouniverzitních materiálů nutných ke spuštění institucionální akreditace (výhled 

podzim 2017)  

13. příprava dalšího ročníku Juniorské akademie – z důvodu velkého zájmu bude navýšena kapacita 

14. avízo chystané pedagogické konference 16.11. 2016  

15. poděkování za součinnost fakult při zpřístupnění elektronických databází závěrečných prací 

16. poděkování za dodání Dlouhodobých záměrů fakult 

17. info o odeslání přístupových hesel děkanům pro vyplnění dat do výroční zprávy UK za fakulty 

(rozesláno 4. 3. doporučenou poštou) 

18. info o projektu „Eurostudent - národní šetření 2016“, koordinuje tým z VŠE, elektronicky obdrží 

fakulty žádost o součinnost 

19. byl schválen Komplexní program rozvoje vědecké práce  

20. byl proveden screening společných programů s univerzitou v Lovani  

21. avízo „Den UK“ ve Švýcarsku 14. - 16.3. 2016 na univerzitách v Ženevě a Lausanne 

22. chystá se prezentace UK v USA ve spolupráci s českou ambasádou ve Washingtonu v listopadu 

2016 a na podzim také bude UK představena na univerzitách ve Španělsku  

23. avízo mezinárodní konference asijských a evropských rektorů ASEF (Asia-Europe Foundation) v 

termínu: 4. – 8. 4. 2016  

24. UK je na 5. místě v žebříčku oblíbenosti evropských univerzit v programu Erasmus u 

zahraničních studentů  

25. informace k publikaci Shanghai Top 500 Research Universities Encyclopedia, UK je uvedena 

jako jediná česká VŠ 

26. dokončuje se implementace veřejné zakázky na bankovní služby 

27. zadávací dokumentace na Elektronickou spisovou službu na UK se bude dnes projednávat na KR, 

následně bude veřejná zakázka vyhlášena 

28. info o průběhu architektonické soutěže Kampus Albertov, ukončeno I. kolo; 
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29. chystá se smlouva s Ministerstvem obrany ohledně společného řešení grantových otázek, příprava 

Memoranda 

30. vyšlo Opatření rektora č. 1/2016 Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK 

a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze, možnost zasílat 

nominované z fakult do konce května 2016 

31. Etický kodex UK je ve fázi projednávání v pracovních komisích AS UK; 

32. fakulty obdrží v řádu dní dopis z RUK ohledně (celouniverzitní) výzvy č. 015 – ESF výzva pro 

vysoké školy a výzvy č. 016 – ERDF výzva pro vysoké školy – kontakt a dotazy: Ing. Bělonožník 

33. p. rektor obdržel dopis z AS 2. LF UK týkající se změny názvu fakulty, oslovil ostatní lékařské 

fakulty UK se žádostí o názor, reakce bude předložena předsednictvu senátu a následně plénu AS 

UK 8.4. 2016 

34. informace k rozpočtu (rozdělování příspěvků a dotací) 2016 s představením harmonogramu 

dalšího postupu – předkládaný návrh rozpočtu 2016 striktně vychází ze schválených principů AS 

UK 

35. tradiční shromáždění k oslavě založení UK 7.4. ve 14.00 ve Velké Aule Karolina 

36. vychází 3 knihy spojené se 700. výročím narození zakladatele UK (Karel IV. – Král a vizionář, 

Karlovská Praha – autorem je pror. J. Royt, a dále Martin Frouz: Karolus Qaurtus - fotografie) 

37. termíny týkající se oslav Karla IV.: 

 9.5. – Slavnostní koncert ve Velké Aule Karolina 

 11. – 12. 5. zasedání International advisory board (IAB) 

 12. 5. otevření výstavy v Křížové chodbě Karolina (cca v 13.00 hod.), ve 14.00 

Slavnostní shromáždění v Karolinu 

 13.5. Rektorská konference, v 17.00 hod. udělení Mezinárodní Ceny Karla IV., 

Vlastenecký sál Karolina 

 14.5. Slavnostní mše v Katedrále sv. Víta v 11.00 hod. 

 Výstava v NG, koncerty, komentované prohlídky klášterů, a další akce 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

Následně pan rektor opustil RKR z důvodu pracovní schůzky na MŠMT, jednání řídil pan prorektor 

Kovář. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  

 
Prorektor Konvalinka 

 

- info o proběhlé návštěvě v Lovani minulý týden – nabídka spolupráce od partnerské univerzity 

- 2. pilíř hodnocení vědy a excelentní výsledky – koordinuje Úřad Rady vlády, termín pro zaslání 

a vybrání výsledů z fakult na RUK byl panem prorektorem posunut na 14.3. 2016, databáze pro 

vkládání dat byla na MŠMT právě zprovozněna s termínem uzávěrky 1.4. 2016 

- sdělení termínů a příprava zásad u programů na podporu vědy v dalším roce, odeslán na fakulty 

dopis k programu Progres s žádostí o sdělení představ a zapojení jednotlivých fakult, k tématu 

proběhla širší diskuze mezi členy RKR 

- běží také příprava zásad u programu Primus a Donatio Universitatis Carolinae 

- avízo chystaných dvou kulatých stolů k vědeckým programům – Primus a Progres v dubnu 

2016 

- diskuze a dotazy na pana prorektora okolo možného vzniku Ministerstva pro vědu 
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Prorektorka Králíčková 

 

- daří se dodržovat harmonogramem vymáhání poplatků ve spolupráci s paní kvestorkou a 

tajemníky jednotlivých fakult 

- sloučené poplatky – individuální dopisy mimo harmonogram vymáhání 

- Juniorská univerzita – poděkování za minulý rok, prosba o zaslání zajímavých témat a 

přednášejících z fakult i pro letošní ročník, do 15.3. zaslat kontaktní osoby z fakult na RUK; 

- 17.3.2016 jednání Rady CŽV 

   

Prorektorka Rovná 

 

- informace o sponzorské nabídce od společnosti Jablotron pro stipendia uprchlíků, kteří studují 

či budou v příštím roce studovat na fakultách UK či ÚJOPu 

- Den UK v Ženevě a Lausanne, dnes bude rozeslán detailní harmonogram pro účastníky 

z fakult, návštěva sídla OSN, setkání s Alumni UK 

- 16.4. se bude konat Den CŽV a festival Alumni, v jehož rámci proběhne i Zlatá promoce 

(přihlášeno více jak 200 absolventů) 

- Získání grantu PromoPRO pro proškolení pracovnic Evropského centra a na pořádání školení 

od zahraničních kolegů 

 

Člen kolegia rektora prof. Volf 

 

- vyhlášení výsledků GAUK proběhne po schválení v Kolegiu rektora dne 7.3., výsledky budou 

pravděpodobně zveřejněny již 8.3., počet projektů podaných letos byl o něco nižší než 

v loňském roce (humanitní, lékařské vědy), úspěšnost fakult naopak o něco vyšší 

 

Prorektor Hála 

 

- bližší info k chystanému dopisu směrem na fakulty týkající se výzvy č. 015 – ESF a č. 016 – 

ERDF 

- seznámení s výstupy z MŠMT k programu OP VVV -  Podpora excelentních výzkumných týmů 

- info k podání 17.3. přihlášky do programu OP VVV - Budování expertních kapacit – transfer 

technologií (CPPT) 

 

Prorektor Gerloch 

 

- konceptuální minoritní problematika habilitačních jmenovacích řízení – uchazeči, kteří kmenově 

působí mimo oblast vysokých škol (AV ČR, IKEM atd.) mají doložit pracovně právní vztah 

dokládající pedagogickou činnost na UK nebo jiné VŠ (prac. smlouva, DPČ, DPP), proběhla 

široká diskuze členů RKR k tomuto tématu 

- bylo zasláno 6 návrhů na udělení čestných doktorátů v tomto roce, komise 4 návrhy doporučuje 

předložit p. rektorovi a VR UK 

 

Prorektor Škrha 

 

- avízo páté 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 (7. – 8. 4.), součástí je i setkání 52 studentů z 

asijských univerzit v hotelu Krystal (4. - 6.4.) 
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- info o podpisu smlouvy s Autonomní univerzitou Santo Domingo v rámci návštěvy v 

Dominikánské republice v lednu 2016, která má 17 kampusů a přes 100 tis. studentů 

- info o podpisu Memoranda o spolupráci s paní ministryní pro vysoké školství Dominikánské 

republiky o možnosti získat vládní stipendium pro studium na UK (týká se především PedF, 

PřF, MFF, FSV a lékařských fakult) 

 

 

Kancléř Prášil 

 

- poděkování fakultám za spolupráci při přípravě projektu OP VVV - Budování expertních 

kapacit – transfer technologií a při posílání projektů pro zařazení do výzvy OP PPR (Praha pól 

růstu) 

- 14.3. bude rozesílán dle harmonogramu návrh rozpočtu, poté, co budou dopočítány bonifikace 

 

Člen kolegia rektora MUDr. Fontana 

 

- poděkování fakultám za odpovědi týkající se univerzitního e-shopu, 1. verze e-shopu by měla 

být hotova do konce června, ostré spuštění se plánuje se začátkem akademického roku 

 

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

 

 

3. Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních 

oborů pro rok 2016  

(prorektor Royt) 

 

Pan prorektor předložil návrh na doplnění výhledu akreditací pro rok 2016 o nový doktorský studijní 

program Onkologie na Lékařské fakultě v Plzni. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí. 

 

4. Návrh změny opatření rektora č.12/2015 

 Postup při posuzování žádosti o úlevy na poplatcích spojených se studiem 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka objasnila navrhovanou změnu opatření rektora č. 12/2015, která je provedena 

doplněním nového článku 7 v OR a týká se úpravy splátkových kalendářů u dlužných poplatků 

spojených se studiem. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh změny opatření rektora č. 12/2015 a 

doporučuje rektorovi jeho vydání. 

 

5. Návrh opatření rektora - Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce 

(členka kolegia rektora R. Wildová, RNDr. Placht) 

 

Vzhledem k nepřítomnosti členky kolegia rektora prof. Wildové materiál přednesl RNDr. Placht a 

seznámil přítomné s upraveným návrhem opatření rektora, které nyní respektuje i připomínky vzešlé 

z fakult, které se mohly k Podmínkám doktorského studia vyjádřit. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí a doporučuje jej předložit k vyjádření AS UK. 
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6. Přehled cizojazyčných studijních programů a oborů (SP/SO) na fakultách UK v roce 2015  

(prorektorka Králíčková) 

 

Předložený materiál seznamuje se současnými počty cizojazyčných programů na jednotlivých 

fakultách, UK se snaží podporovat rozvoj cizojazyčných studijních programů ve spolupráci se 

studijními odbory fakult např. úpravou harmonogramu akademického roku, úpravou harmonogramu 

přijímacího řízení atd., tak aby se zvýšila flexibilita stávajících předpisů. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí. 

 
7. Benefitní program pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK 

(členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

 
Předkládaný materiál poskytuje ucelený přehled o výhodách, které se v loňském roce podařilo 

vyjednat, a které tak mohou zaměstnanci UK a členové absolventského Klubu Alumni UK v současné 

době u partnerských institucí využívat. Paní Dr. Tejkalová poděkovala LF v Plzni za spolupráci a 

zaslání jejích návrhů IPSC, který benefitní program koordinuje a paní kvestorce za efektivní vyjednání 

slev u partnerů. 

 

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí.  

 

8. Zpráva o mapování fyzické přístupnosti hlavních budov fakult a dalších součástí UK 

(členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová) 

 

Předložený materiál informuje, jakým způsobem postoupilo mapování fyzické přístupnosti hlavních 

budov fakult a vytipovaných součástí UK pro studenty, uchazeče o studium, zaměstnance a případné 

návštěvníky UK se zdravotním postižením, zejména pak smyslovým a tělesným. 

 

Závěr: RKR vzalo na vědomí předložený materiál a podporuje další zpřístupňování univerzitních 

budov. 

 

9. Různé  

 

- paní ředitelka Ústřední knihovny informovala přítomné o zprovoznění celouniverzitního 

vyhledavače „Discovery UK“, lze nalézt na internetových stránkách http://knihovna.cuni.cz/  

- děkanka FF UK vznesla dotaz, do jaké míry chce UK spolupracovat a angažovat se při tvorbě 

„Žebříčků hodnotící VŠ“ v komerčních médiích a v jakých médiích případně, jedná se o 

rozdílnou kvalitu ve zpracování dat a hodnotící metodologii.  

 
Zapsali:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v pondělí 4. dubna 2016 v 10,00 hodin v Malé aule 
Karolina 

http://knihovna.cuni.cz/

