
Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 17. října 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. 

Doc. RNDr. Petr Folk, 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.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

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. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Bc. Libor Novák 

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. 

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Mgr. Jan Podroužek 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1128056533821868/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1029635728378941/?lang=cs
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 1. jednání RKR v novém akademickém roce 2016/2017 

2. opětovně uvedl do funkce po mateřské dovolené ředitelku CPPT paní Mgr. H. Kosovou 

3. představil nového ředitele Správy budov a zařízení UK Bc. L. Nováka 

4. info o vydaní Výroční zprávy o hospodaření UK v Praze za rok 2015 a Výroční zprávy o činnosti 

UK v Praze za rok 2015, poděkování za zasílání Výročních zpráv z jednotlivých fakult UK 

5. info o intenzivních jednáních v letních měsících s vrcholnými představiteli vlády a parlamentních 

stran ohledně navýšení rozpočtu pro vysoké školy pro rok 2017 a dorovnání rozpočtu v tomto 

roce 

6. vstoupil v platnost novelizovaný Zákon o vysokých školách, vliv na změnu Správního řádu a 

úpravu vnitřních předpisů, vznik Rady pro vnitřní hodnocení UK 

7. info o výzvě NAÚ k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů, fakulty budou 

informování dopisem – zodp. pror. Wildová 

8. představení členů Mezinárodního hodnotitelského týmu, možnost fakult do konce týdne vyjádřit 

se ke složení týmu 

9. info o dopisu zaslaného Krajskou zdravotní a.s. o znovuotevření tématu zřízení lékařské fakulty 

v Ústí nad Labem 

10. avízo projednávání navýšení mzdových prostředků pro vysoké školy ve školském výboru PSP ČR 

11. avízo dalších jednání s představiteli vlády ohledně novely Zákona č. 130/2002 Sb.  

12. info o přípravě materiálu Metodiky 17+ 

13. odeslány připomínky k chodu IS VaVaI p. místopředsedovi vlády Bělobrádkovi 

14. info o programech Primus/Progres 

15. návrhy na předsednictvo v GA ČR 

16. cenu Josefa Hlávky letos získají dva profesoři z ak. obce UK – prof. Kuthan, prof. John 

17. avízo předání Ceny Arnošta z Pardubic dne 17.11.2016 

18. TAČR připravuje soutěžní program ÉTA zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu v 

společenských a humanitních vědách 

19. k návrhu postupu pro vyměření poplatků  

20. implementace spisové elektronické služby na základě ukončené veřejné zakázky 

21. potřeba informovat zaměstnance na fakultách o rozšiřujícím se portfoliu benefitů pro zaměstnance 

22. příprava nad novou správou datové schránky UK v souvislosti se změnou v Základním registru a 

Správním řádu UK 

23. zahraniční výjezdy studentů, zaměstnanců – připravuje se materiál pro studenty (permanentní 

služba na mobilu a internetu) v případě nenadálé krizové situace vzniklé v dané zemi 

24. velký procentuální přetlak v počtu podaných výzev v programech OP VVV, především u výzvy 

č.3 a č.19, celkem předloženo 97 projektů za UK 

25. na webových stránkách UK je zřízena sekce Career opportunities in research s nabídkou a 

poptávkou potřeb mezinárodních odborníků, fakulty mohou využívat pro inzerci svých kariérních 

nabídek 

26. info o úspěšném průběhu konference LERU a 7 středoevropských univerzit, domluven postup při 

přípravě 9-tého rámcového programu 

27. info o startu Juniorské univerzity, poděkování všem, kdo na ní participují 

28. info o prvním ročníku Veletrhu Absolvent spojeným s tradičním Studentským jarmarkem 

29. avízo setkání mezinárodní pracovní skupiny řešící problematiku rankingů dne 19.10.2016, účast 

zástupců institucí LERU, Coimbra, UNICA, EUA 

30. avízo chystané konference "Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů 

moderní univerzity" dne 16.11.2016 

31. UK je hlavním partnerem akce „Týden vědy“ pořádaný AV ČR, jež začíná 31.10. 2016  
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32. avízo tradičního vánočního koncertu UK bude 15.12.2016 ve Velké Aule Karolina 

33. avízo plesu UK dne 13.1.2016 na Žofíně 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  

 
Prorektorka Wildová 

 

- paní prorektorka informovala o proběhlé první video-konferenci k Mezinárodnímu hodnocení, 

poděkování fakultám za nominované zástupce z jejich řad, těmto fakultním koordinátorům byl 

odeslán soubor dotazů s žádostí o vyplnění relevantních otázek pro fakultu 

- intenzivní příprava Zprávy k mezinárodnímu hodnocení, první verze musí být hotova do 8.11. 

2016, finální do 27. 3. 2017, navazovat budou 2 návštěvy hodnotícího týmu 26. - 28.4. a  

30.5. - 2.6. 2017 

- sestaven řídící tým pro Mezinárodní hodnocení, složený ze zástupců KR, fakult, AS UK a 

studentů 

- pozvání na pedagogickou konferenci "Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z 

pilířů moderní univerzity" dne 16.11. 2016 určenou především zaměstnancům řešící kvalitu 

vzdělávání na VŠ, otevřena všem vysokým školám, účast přijal i předseda NAÚ prof. Labík 

- odbor akreditací a hodnocení kvality připravuje na 3.11.2016 první Kulatý stůl od 14-16 hod. 

týkající se akreditací studijních programů v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí, pozvánka 

odejde na fakulty v nejbližších dnech 

 

Prorektor Gerloch 

 

- jmenovací a habilitační řízení běží dle dosavadní úpravy až do registrace změny vnitřního 

předpisu  

- příprava návrhu na akreditaci oboru habilitačně-jmenovacího řízení z důvodu rozběhu NAÚ 

zatím není možná 

 

Prorektor Hála 

 

- do 20.10.  nutné vyplnit na fakultách formuláře za centralizované rozvojové programy 

- info o operačních programech vyhlášených MŠMT – zpoždění 4 měsíce 

- vyplňování do přístrojové databáze v aplikaci SIDB až po kontrole a doplnění na MŠMT 

- vyhlášené výzvy č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do 

praxe Operačního programu Praha – pól růstu ČR, lze se přihlásit do 28.2.2017, možné podat 

více přihlášek za UK 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- paní prorektorka členům RKR odprezentovala Předběžnou zprávu k přijímacímu řízení, je nutné 

sledovat trendy, pozitivní je klesající trend přezkumných řízení 

- RUK organizuje semináře pro pracovníky fakultních studijních oddělení, avízo semináře 24.10. 

zacílené na rozhodování, vedení spisu, výzev, 2.12. bude seminář zaměřený na poplatky 

- studijní odbor RUK sdílí vzory Rozhodnutí na webu, jsou zde také často kladené otázky a 

odpovědi, metodička na studijním odboru RUK Mgr. Petra Štanclová 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1133423459331868/?lang=cs


 4 

- poděkování za dosavadní přípravu Veletrhu pražských vysokých škol, který se bude konat 

2.2.2017 v Karolinu pro studenty středních škol, loni organizován VŠE 

- poděkování všem fakultám zapojených do Juniorské univerzity 

 

Prorektorka Rovná 

 

- příprava 9-tého rámcového programu LERU, materiál bude připomínkován z naší strany, půjde 

i na fakulty k vyjádření 

- členství v Coimbra Group dává možnost zapojení do oborových a tematických pracovních 

skupin, stážisté z Brazílie v doktorských programech na PřF a MFF – odejde dopis na fakulty o 

dalších možnost spolupráce 

- info o slavnostním vyhlášení uskupení CELSA proběhlo v Lublani 14.9.2016, CELSA 

organizačně a finančně podporuje vznik vědeckých týmů složených ze zástupců alespoň jedné 

středoevropské univerzity a Lovaňské univerzity, s možností zažádat společně o evropské 

projekty – odejde dopis na fakulty 

 

Člen kolegia rektora PhDr. Nigrin 

 

- info ze setkání 25 předsedů Akademických senátů vysokých škol 

- nabídka výpomoci AS UK při tvorbě fakultních vnitřních předpisů, je potřeba nahlásit zájem 

z kapacitních důvodů senátu – na fakulty odejde dopis 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- paní kvestorka informovala o kladném vývoji v čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2016 i 

pozitivním stavu tržeb z prodeje služeb  

- všechny fakulty skončily letos se ziskem 

- přijetí zákona č. 192/2016  Sb. s účinností od 1.1.2017,  kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, změna definice pojmu Orgán veřejné moci, nově zařazeny sem i veřejné 

vysoké školy, po zápisu na MŠMT do rejstříku orgánů veřejné moci konsekvence na správu 

datových schránek 

 

Člen kolegia rektora RNDr. Volf 

 

- poděkování fakultám za návrhy na nové zpravodaje GAUK, byla vyměněna třetina zpravodajů 

- přihlášky GAUK je možné podávat do 24.11.2016  

 

 

Kancléř Prášil 

 

- poděkování za možnost vést dva roky CPPT, podařilo se důkladně zmapovat průmyslové 

vlastnictví na fakultách, přispět k významnému zvýšení finančního objemu především u 

smluvního výzkumu a zvláště, díky spolupráci vedení fakult, vybudovat síť fakultních skautů a 

koordinátorů přenosu poznatků napříč univerzitou, 3.10. 2016 přebírá vedení Mgr. Kosová – ta 

představila  publikaci Katalog služeb smluvního výzkumu. Publikace bude distribuována na 

fakulty, existuje i elektronická verze na stránkách CPPT, na kterou se lze dostat i použitím QR 

kódu na tištěné verzi. 

- program GAMA pro přírodovědné obory, chystaný program ÉTA pro společensko-vědní obory 
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Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 

 

3.  Informace o projednávání změny vnitřních předpisů v návaznosti na ZoVŠ 

 (rektor Zima) 

 

Pan rektor přítomné seznámil s dosavadním průběhem implementace úprav u více jak dvaceti 

vnitřních předpisů v souladu s novelou zákona o vysokých školách. V nejbližších dnech budou 

dokumenty odeslány k projednání AS UK. V rámci tohoto projednávání budou osloveni též děkani 

fakult. Připomínky, které rektorát získá od kanceláře AS do 9.11.  bude na svém celodenním zasedání 

dne 14. 11. 2016 diskutovat RKR.  

Druhý balíček nově vzniklých předpisů týkající se studijní problematiky byl odeslán na fakulty 

k neformálnímu připomínkování ve středu 12.10. 2016, oficiálně bude projednáván na prosincovém AS 

UK. 

Pan rektor dále požádal děkany fakult, aby se vyjádřili k Příloze 2 čl. III Statutu UK týkající 

poplatků za delší studium, mající vliv na výši stipendijního fondu, bude předloženo na AS UK 

21.10.2016. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje navýšení 

poplatků, aby příjmy do stipendijního fondu nepoklesly. 

  
4.  Návrh členů Rady pro vnitřní hodnocení 

 (prorektorka Wildová) 

 

Novela Zákona o vysokých školách nově stanovuje orgán Rady pro vnitřní hodnocení (RVH), který 

ponese hlavní odpovědnost za zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností. Paní prorektorka předložila návrh na složení RVH, složený s nominací za 

vědeckou radu, nominací předložených rektorem a doplněný o návrh nominací za AS UK. Předkládaný 

návrh členů RVH vedle poměrného zastoupení v jednotlivých panelech UK také zohledňuje účast 

většiny fakult UK, a je v něm také odpovídající zastoupení žen. V každém panelu je jako člen navržen 

jeden student. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí, doporučuje předložit k 

projednání AS UK a VR UK. 

 

5.   Struktura programů Progres 

(prorektor Royt) 

 

Na jednání Rozšířeného kolegia rektora dne 27. 6. 2016 byl předložen k projednání materiál 

„Předpokládaná struktura programů Progres“. Nyní pan prorektor seznámil členy RKR s 

aktualizovanou verzi tohoto materiálu, která vychází ze zaslaných informací a připomínek obdržených 

od fakult a VŠ ústavů UK, kde zdůraznil rozdíly oproti původnímu návrhu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje předložit k 

projednání Vědecké radě UK. 
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6.  Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæs 

(rektor Zima) 

 

Univerzita Karlova v souladu se svým Strategickým záměrem vyhlašuje udělování výzkumné 

podpory Donatio Universitatis Carolinæ, jehož cílem je podpora významných vědeckých osobností, 

které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje vydat jako 

Opatření rektora. 

  
7.  Návrh Opatření rektora na zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou 

identifikaci autora publikovaného výsledku 

(prorektor Royt) 

 
Vládou schválená koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na 

období 2016 až 2020 předpokládá zavedení mezinárodně používaných identifikátorů výzkumných a 

vědeckých pracovníků, kteří jsou evidováni v Informačním systému vědy, výzkumu a inovací. Cílem je 

jednoznačná identifikace osob při podobných, stejných či chybně uvedených jménech tvůrců výsledků 

a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním, celosvětovém kontextu.  

Cílovou skupinou pro zřízení tohoto identifikátoru jsou akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti 

doktorského studia a další autoři na Univerzitě Karlově. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o vydání nového Opatření rektora č. 

28/2016. 

 
8. Vydání opatření rektora č. 23/2016 „Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací“ 

a zajištění archivace digitálních vyhotovení závěrečných prací – informace  

(prorektor Royt, rektor Zima) 

 

Pan prorektor informoval přítomné o Opatření rektora č. 23/2016 „Zpřístupnění elektronické 

databáze závěrečných prací“ vydané dne 7. září 2016, navazující a novelizující původní  OR č. 6/2010 

ukládající povinnost fakultám zveřejňovat veškeré závěrečné práce do veřejně přístupných databází. U 

pěti fakult, kde zbývají z předešlých let ještě některé práce zveřejnit, je potřeba provést nápravu 

nejpozději do konce roku 2016. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o vydání nového opatření rektora č. 

23/2016.   

 

9. Pravidla jednotného vizuálního stylu UK - návrh OR 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor seznámil členy RKR s návrhem nového OR s názvem „Pravidla jednotného vizuálního 

stylu Univerzity Karlovy“, které nahradí dosavadní OR 1/2015 a které souvisí s novelou 

vysokoškolského zákona. Upozornil na rozdíly, v kterých se nové OR liší oproti stávajícímu opatření.  

 

Závěr: RKR bere na vědomí předložený návrh Pravidel, doporučuje jej předložit k vyjádření AS UK a 

dále je doporučuje vydat formou Opatření rektora.  
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10. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2017 

(rektor Zima) 

 

Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2017 vychází z Principů pro rok 2016. Pan 

rektor objasnil dílčí rozdíly mezi Principy, které jsou způsobené změnou Pravidel pro rozpis MŠMT a 

zapracováním úprav (započítány plochy vnějších sportovišť, vnitrouniverzitní koheze).  

 

Závěr: RKR bere po širší diskuzi a zapracování připomínek se souhlasem na vědomí rozdělování 

příspěvků a dotací na UK pro rok 2017 a doporučuje jej předložit ke schválení AS UK.  

 

 

11. Rozpis mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 2016 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Na základě usnesení vlády České republiky dne 27. července 2016 č. 672 – o zvýšení rozpočtu 

kapitoly 333 – byl rozpočtový ukazatel pro VVŠ navýšen o 260 mil. Kč. MŠMT rozepsalo tyto 

prostředky mezi jednotlivé VVŠ ve stejném poměru, v jakém rozepsalo příspěvek A+K na jaře 

letošního roku, tedy včetně ukazatele B, který má univerzita stanovený ve svých principech. Pro UK 

tak vyčlenilo 17,79 % objemu, tedy 46 mil. Kč. Tyto prostředky by měly být určeny primárně na 

zvýšení odměňování pracovníků. 

 

Závěr: RKR bere se souhlasem na vědomí Rozpis mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 

2016 a doporučuje jej předložit ke schválení AS UK. 

 

 

12. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření 

Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015 dle opatření rektora č. 47/2015 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

 Poté, co dne 3. 10. 2016 MŠMT potvrdilo Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2015 

bez připomínek, přistupuje univerzita ve smyslu opatření rektora č. 47/2015 ke stanovení podílu fakult 

a dalších součástí na dani z příjmu a k rozdělení výsledku hospodaření za uplynulý rok.  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí předložený materiál. 

 

 

13. Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)  

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Paní kvestorka objasnila, že vzhledem k tomu, že limit podpory je stanoven pro jednoho příjemce 

jako celek, tedy pro celou univerzitu, je třeba přijmout mechanismy, které budou upravovat způsob 

žádostí o podporu v režimu de minimis na univerzitě. Opatření rektora č.29/2016 řeší, jak jednotliví 

žadatelé mají postupovat při podávání žádostí o podporu de minimis. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí Opatření rektora č. 29/2016. 
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14.  Knihovní řád Univerzity Karlovy 

(ředitelka Feberová) 

 
 Paní ředitelka objasnila zavedení jednotné matice z důvodu sjednocení parametrů (statusů 

výpůjček, statusů čtenářů, délky výpůjčky, dnů tolerance, poplatků z prodlení, počtu výpůjček, počtu 

rezervací a počtu prodloužení) v jednotlivých knihovnách fakult a součástí, tak aby byl zpřehledněn 

přístup studentů a zaměstnanců UK k vědecké a studijní literatuře. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

15. Zpráva o podpoře přípravy oslav Studentského listopadu 17.11.2016 na Albertově ze strany 

UK 

(kancléř Prášil) 

 

Pan kancléř předložil členům RKR aktualizovaný materiál s přesným průběhem oslav a podporou 

poskytovanou studentským organizátorům akce, součástí oslav bude i prezentace studentských spolků 

nejen za UK, ale i dalších vysokých škol. Akce naváže na dopolední pamětní oslavy u Hlávkovy koleje 

a v Žitné ulici. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

16. Různé  

 

- pan ředitel KaM informoval o 2. ročníku kuchařské soutěže, která se uskutečnila 11.10. 2016 za 

účasti i zahraničích týmů (Německo, Slovensko), první místo tým z Drážďan, druhé místo 

získaly Koleje a menzy Univerzity Karlovy 

- prosba o poskytnutí zázemí pro výuky 3 jazykových kateder Pedagogické fakulty od zimního 

semestru 2017/2018, vzhledem k plánované rekonstrukci v Celetné ulici 

- navyšování minimální mzdy na fakultách, univerzitní mzdový předpis bude schvalován 

s druhým balíčkem v prosinci 
 

 

 

Zapsala:  Mgr. Petra Jelínková 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v pondělí 14. listopadu 2016 v 10,00 hodin v Malé aule 

Karolina 


