
Zápis z 5. zasedání  
Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčnímu subjekty 

 

Datum:  úterý 14. 1. 2020  
Přítomní:  Kateřina Kňapová, Lenka Rovná, Martin Vlach, Michal Zima,  
   David Pavlorek, Jan Pačes  
Omluveni:  Jan Konvalinka, Jiří Přibáň, Adam Rut 
Hosté:   Jan Bičovský 
Vypracoval:  Michal Zima 
 
Program: 

1. Doporučení pracovní skupiny na konkrétní následující kroky 
2. Různé 

 
1. Doporučení pracovní skupiny na konkrétní následující kroky 
Pracovní skupina se zabývala tvorbou doporučení na konkrétní kroky a opatření, které by měly 
následovat po implementaci Obecných kritérií Univerzity Karlovy pro sponzorskou 
a partnerskou spolupráci. 
Jednohlasně byl přijat návrh na zřízení nadačního fondu Univerzity Karlovy, v jehož orgánech 
budou zastoupeni jak zaměstnanci, tak i studenti a významní absolventi Univerzity Karlovy. 
Členové skupiny se také vzájemně shodli, že aktuální situace, kdy Ekonomická komise senátu 
projednává a dává stanovisko ke každé smlouvě týkající se spolupráce se subjekty, je 
neudržitelná a je třeba jí ulevit. Členové skupiny by rozhodně nedoporučili uzavírat partnerství 
se subjekty tak, jako se tomu událo ve věci Home Credit, a.s., dokud nebude jasně zavedená 
partnerská struktura a další dokumenty. Na druhou stranu pracovní skupina chápe, že 
jednorázová spolupráce na konkrétní konferenci či události mezi univerzitou a dalšími subjekty 
bude i nadále pokračovat. 
Pracovní skupina se též shodla, že doporučuje zahájit práce na přípravě komplexního 
fundraisingového modelu ve spolupráci s renomovanými nevládními organizacemi, který by 
byl v průběhu roku 2020 implementován do univerzitních struktur. V rámci této aktivity pracovní 
skupina zdůrazňuje důležitost kontrolních i konzultačních mechanismů.  
Kateřina Kňapová společně s Janem Pačesem navrhli zabývat se i záležitostmi týkajícími se 
kybernetické bezpečnosti a obecně dalšímu rizikovému působení, a to za účelem ochrany 
nezávislosti a dobrého jména Univerzity Karlovy.  
Z diskuse vyplynul dokument, který bude finalizován na schůzce skupiny 21. 1.  
 
2. Různé 
PS se shodla, že má ochotu i nadále pracovat v implementování fundraisingového modelu nad 
rámec naplnění usnesení AS UK ze dne 18. 10. 2019 v této věci.  
 

Za správnost 
Michal Zima 

   
 

 

 

 


