
Vážený pane předsedo, 
 
v návaznosti na usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) z 18. října 2019 
si Vás jménem Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními 
subjekty (PS) dovoluji seznámit s našimi závěry a doporučeními. Pracovní skupina 
zformulovala v rámci výstupních dokumentů soubor základních pravidel a principů 
fundraisingové politiky Univerzity Karlovy. Obecně lze rozměr pravidel vymezit na základní 
teze, s jakými typy subjektů lze, respektive nelze navazovat spolupráci. PS neměla v úmyslu 
sestavit či navrhnout konkrétní proces, který bude vést ke vzniku jakési eticko-hodnotící 
komise, která bude schvalovat či neschvalovat danou spolupráci s externím subjektem. 
 
PS připravila během celkem šesti setkání dva na sebe navazující dokumenty, a sice: 

1. Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci; 
2. Doporučení konkrétních kroků a opatření, které by měly následovat po implementaci 

Obecných kritérií Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci. 

První dokument upravuje zcela základní kritéria pro navazování spolupráce se subjekty ze 
strany Univerzity Karlovy a jejích součástí. Druhý dokument se pak přímo odvíjí od prvního a 
klade si za cíl doporučit vypracovat konkrétní předpisy vedoucí k zavedení integrovaného 
fundraisingového modelu univerzity. Dále dokument navrhuje realizovat několik dílčích aktivit 
přímo souvisejících s přípravou fundraisingové strategie univerzity a také se záležitostmi 
kybernetické bezpečnosti a obecně dalšímu rizikovému působení, a to za účelem ochrany 
nezávislosti a dobrého jména UK. PS proto vyzývá odpovídající orgány univerzity k zahájení 
činnosti nad výše zmíněnými skutečnostmi mj. v rámci schvalování Strategického záměru 
univerzity. 
PS deklaruje ochotu i nadále pracovat coby orgán pro připomínky v implementování 
fundraisingového modelu nad rámec naplnění usnesení AS UK ze dne 18. 10. 2019 v této věci. 
Bližší informace o činnosti PS  jsou k nalezení na odpovídající webové stránce. PS též důrazně 
doporučuje Předsednictvu AS UK zveřejnění tohoto textu a obou přiložených dokumentů do 
sekce veřejně vystavených materiálů AS UK na nadcházející zasedání bez zbytečného odkladu. 
PS předpokládá, že závěry z její práce budou projednávány odpovídajícími pracovními 
komisemi senátu, plénem senátu a také Kolegiem rektora.        
Závěrem PS skupina děkuje kolegům Janu Bičovskému a Martinu Nečaskému a také 
Transparency International za dosavadní spolupráci v této věci.  
Děkuji.  
 
S pozdravem 
Michal Zima 
 
 
Na vědomí: 
JM rektor Univerzity Karlovy 
Členové PS 
Jan Bičovský 
Martin Nečaský 
 


