
Zápis z 1. zasedání  
Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčnímu subjekty 

 
 

Datum: pondělí 18. 11. 2019 
Přítomní: Jan Konvalinka, Jan Pačes, David Pavlorek, Jiří Přibáň,  

Martin Vlach, Michal Zima 
Omluveni: Jan Komárek, Lenka Rovná 
Vypracoval: Michal Zima 
 
Program: 

1. Vymezení činnosti 
2. Volba předsedy 
3. Administrativní záležitosti 
4. Vlastní náplň činnosti 
5. Termín další schůze 
6. Různé 

 
 
1. Vymezení činnosti 
Na počátku zasedání se každý z přítomných členů vyjádřil k vymezení základních činností, 
které bude tato skupina plnit. Členové se mj. shodli, že nemají zájem ani úmysl sestavit či 
navrhnout proces, který bude vést ke vzniku jakési eticko-hodnotící komise, která bude 
schvalovat/neschvalovat danou spolupráci s externím subjektem. Z diskuse avšak vyplynuly 
následující závěry: 

a. Pracovní skupina je jednorázovým orgánem, který zformuluje výstupní dokument. 
Tento dokument bude předložen ve vymezené době, které vyplývá ze zřizovacího 
usnesení, Akademickému senátu UK. Skupina bude posléze fungovat ještě po 
nezbytně dlouhou dobu v zájmu implementace závěrů výstupního dokumentu. 
Posléze bude skupina rozpuštěna. 

b. Pracovní skupina zformuluje v rámci výstupního dokumentu soubor základních 
pravidel/principů fundraisingové politiky Univerzity Karlovy. Obecně lze rozměr 
pravidel vymezit na základní teze, od jakých typů subjektů lze/nelze přijímat finance a 
jakým způsobem se tento proces bude posuzovat včetně zapojení konkrétních 
orgánů.  

c. Pracovní skupina navrhne konkrétní způsoby fundraisingu (např. formou nadačního 
fondu Univerzity Karlovy).  

d. Pracovní skupina bude mít při své práci pečlivě na paměti subsidiaritu fakult v této 
věci.  

e. Pracovní skupina rozlišuje více rovin spolupráce se soukromým sektorem, zejména 
pak odborně-pedagogickou, dlouhodobou partnerskou, jednorázovou 
sponzoringovou až po společnou realizaci projektů.  

f. Pracovní skupina bude ve své práci brát v potaz důležitost práce s Alumni, vč. ohledu 
na fakultní absolventské spolky . 

 
2. Volba předsedy 



Předseda pracovní skupiny bude mít na starosti zejména administrativní a procesní 
záležitosti spojené s chodem a prací tohoto orgánu. Na předsedu byl v diskusi navržen 
Michal Zima. Další kandidáti navrženi nebyli. Michal Zima shrnul svůj zájem o tuto pozici. 
Zdůraznil určité zkušenosti s fundraisingem v souvislosti se studentskými i univerzitními 
projekty, v rámci kterých se zapojil do přímé komunikace jak se zástupci soukromého, tak 
veřejného sektoru.  
Michal Zima byl zvolen předsedou skupiny aklamací. 
 
3. Administrativní záležitosti 
Pracovní skupina má zřízenou e-mailovou konferenci psfruk-l@cuni.cz. Přítomní se dohodli, 
že se v rámci svých časových možností pokusí scházet minimálně jednou měsíčně, kroky 
budou komunikovány prostřednictvím elektronické korespondence. Zápisy z jednání skupiny 
budou po vzájemném odsouhlasení členy umístěny na https://cuni.cz/UK-10047.html. 
Členové skupiny se shodli, že transparentnost jejich jednání v této otázce je zásadní a bude 
v maximální možné míře naplněna.  
 
4. Vlastní náplň činnosti 
Pracovní skupina se usnesla, že je žádoucí inspirovat se v záležitosti formování obecných 
pravidel u zahraničních univerzit. Martin Vlach shrnul zkušenosti s fakultním firemním 
partnerským programem. Jiří Přibáň rozeslal ostatním členům skupiny dokument, kterým se 
řídí univerzity ve Velké Británii. Ostatní členové deklarovali snahu přispět do diskuze i 
dalšími zahraničními příklady, které sami dohledají.  
Komise zdůraznila důležitost institucionalizace fundraisingových aktivit na univerzitě a též 
diskutovala potenciální subordinaci těchto aktivit. Členové se shodli, že své myšlenky 
zformulují v psaný text, který si vzájemně rozdistribují v zájmu přípravy dokumentu pro příští 
zasedání. 
 
5. Termín další schůze 
Komise se usnesla, že další setkání se uskuteční 10. 12. 2019 od 17.00. 
 
6. Různé 
David Pavlorek připomněl v bodě různé, že o činnost ve skupině avizovali zájem zástupci 
peticí a výzev v záležitosti smlouvy se společností Home Credit International, a. s., Adam 
Rut a Kateřina Kňapová. Pracovní skupina se usnesla, že na následující zasedání budou 
přizvány další osoby, aby bylo dosaženo pokud možno významného konsensu. Martin Vlach 
navrhl k zamyšlení zapojení zástupců Bezpečnostní informační služby ČR. Michal Zima 
doporučil přizvat též zástupce Transparency International, s čím zbylí členové komise 
souhlasili. 
 
 

Za správnost 
Michal Zima 
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