
Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty 
 

Doporučení na konkrétní kroky a opatření, které by měly následovat po implementaci 
Obecných kritérií Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci 

 

Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou činnost s komerčními subjekty 
(PS)  doporučuje vedení Univerzity Karlovy, vedení součástí Univerzity Karlovy 
a Akademickému senátu Univerzity Karlovy (ASUK) promítnout obecná kritéria Univerzity 
Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci do dalších předpisů a metodických 
materiálů, které budou konkrétně upravovat formu spolupráce a její navázání při zachování 
subsidiarity součástí Univerzity Karlovy. Zároveň si PS dovoluje jmenovat konkrétní 
instrumenty, které by Univerzita Karlova v rámci fundraisingové strategie měla zvážit. PS též 
deklaruje ochotu i nadále pracovat v implementování fundraisingového modelu nad rámec 
naplnění usnesení AS UK ze dne 18. 10. 2019 v této věci.  
 
PS navrhuje upravit formou navazujících dokumentů následující skutečnosti: 

1. Definování konkrétních úrovní spolupráce (tzn. vlastní partnerská struktura včetně práv, 
povinností a kategorií partnerů); 

2. Due Dilligence a vyhodnocení rizik; 
3. Vedení evidence a nastavení konkrétních schvalovacích kompetencí v oblasti 

spolupráce se subjekty s důrazem na konzultační a kontrolní mechanismy; 
4. Komplexní implementace fundraisingového modelu včetně institucionalizace 

a profesionalizace fundraisingových aktivit; 
5. Vzorová smluvní dokumentace, respektive úprava minimálních standardů pro smlouvy 

týkající se spolupráce se subjekty. 
 
PS navrhuje realizaci následujících kroků: 

1. Zřízení nadačního fondu Univerzity Karlovy, v jehož orgánech budou zastoupeni jak 
zaměstnanci, tak i studenti a významní absolventi Univerzity Karlovy; 

2. Spolupráci s renomovanými nevládními organizacemi v oblasti implementace 
fundraisingového modelu;  

3. Revizi dosavadních aktivit spojených se sponzorskou a partnerskou spoluprací;   
4. Zapojení jednotlivých součástí Univerzity Karlovy do tvorby a připomínkování 

fundraisingového modelu.  
5. V souvislosti s riziky, která mohou v rámci spolupráce se subjekty vyvstat, 

nastavit  v součinnosti s relevantními státními institucemi (zejména MV, NÚKIB) 
systém prevence zaměřený na kybernetickou bezpečnost a další vlivové aktivity státních 
i nestátních aktérů určený pro studenty i zaměstnance prostřednictvím školení, 
informačních materiálů apod.. Jedná se o reakci na poznatky vyplývající z informací 
zpravodajských služeb (viz Výroční zpráva BIS za rok 2018) i zkušenosti z dalších 
zemí, v nichž opakovaně dochází i v rámci akademické obce k pokusům o rekrutaci 
studentů či zaměstnanců univerzit k práci ve prospěch dalších aktérů  či o pokusy 
o zneužití výsledků výzkumu ze strany těchto aktérů. Univerzita Karlova by si měla být 
vědoma měnícího se mezinárodního prostředí i zvýšených rizik v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a v tomto ohledu působit v rámci své akademické obce preventivně.  

 
Pozn. Tento dokument se přímo odvíjí od dokumentu Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro 
sponzorskou a partnerskou spolupráci.  
 


