Zápis ze 2. zasedání
Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčnímu subjekty

Datum:
Přítomní:
Omluveni:
Vypracoval:

úterý 10. 12. 2019
Kateřina Kňapová, Jan Konvalinka, David Pavlorek, Jiří Přibáň,
Lenka Rovná, Adam Rut, Martin Vlach, Michal Zima,
Jan Komárek, Jan Pačes
Michal Zima

Program:
1. Termín dalšího setkání
2. Obecná kritéria UK pro sponzorskou a partnerskou spolupráci
3. Regulace fundraisingu na UK
4. Různé

1. Termín dalšího setkání
Další setkání se uskuteční v úterý 17. 12. od 16.00 CET v Malé zasedací síni Karolina.
Členové pracovní skupiny považovali za vhodné stanovit i termín zasedání v novém roce,
které se uskuteční v úterý 7. 1. 2020 od 16.00 CET také v Malé zasedací síni Karolina.
2. Obecná kritéria UK pro sponzorskou a partnerskou spolupráci
Michal Zima otevřel rozpravu nad nultým návrhem dokumentu v této souvislosti. Jan
Konvalinka zdůraznil důležitost nestrannosti a nezávislosti vědeckého bádání na univerzitě.
Dále upozornil na vhodnost zformulování preambule, která bude odkazovat na strategické
dokumenty univerzity. Jiří Přibáň poukázal na nutnost, aby se kritéria odvíjela od univerzitních
hodnot, jejího dlouhodobého směřování a také finančních potřeb. Adam Rut upozornil na
potřebu vymezit případný střet zájmů potenciálních subjektů. Všichni členové se shodli na
následujícím postupu, a sice v průběhu týdne (konkrétně do neděle 15. 12.) společně přidají
své komentáře a připomínky k nultému návrhu obecných kritérií. Následně budou vznesené
připomínky zapracovány do dokumentu, který bude na schůzce 17. 12. diskutován mj. také s
pozvanými hosty. V ideálním případě by tak do konce roku vznikl návrh dokumentu pro
Akademický senát Univerzity Karlovy.
3. Regulace fundraisingu na UK
Členové se shodli na následujícím postupu. V první řadě bude důsledně projednán dokument
upravující obecná kritéria (viz bod 2 tohoto zápisu) a následně se bude pracovní skupina
věnovat vlastní regulaci fundraisingu na UK. Členové také potvrdili konsensus z minulého
zasedání, že skupina navrhne v souladu s usnesením Akademického senátu Univerzity
Karlovy do 24. ledna 2020 tři dokumenty, a sice návrh obecných kritérií UK pro sponzorskou
a partnerskou spolupráci, návrh na mechanismy regulace fundraisingu na UK a také výčet
konkrétních řešení, jak vlastní spolupráci realizovat (např. prostřednictvím univerzitního
nadačního fondu).
4. Různé
Pracovní skupina vzala na vědomí rezignaci kolegy Jana Komárka na členství v pracovní
skupině. Martin Vlach zmínil, že v CPPT se v rámci projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a

vývoj II (HR Award II) má připravovat ve spolupráci s dalšími částmi univerzity strategie a
principy mezisektorové spolupráce a že by se na tuto skutečnost tedy nemělo v budoucnu
při přípravě procesních a exekutivních procesů zapomenout a měla by být brána v potaz. V
bodě různé nebyla dále vznesena žádná další připomínka.
Za správnost
Michal Zima

