
Zápis ze 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 9. prosince 2014 od 13 hodin v Malé aule Karolina  

 
 
Přítomni: 
 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. (v.z. Ing. Jiří Gregor) 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (v.z. prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.) 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. Mgr., Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Mgr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Prof. David Storch, Ph.D. 
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (v.z. prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D) 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni 
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. T omáše Zimy, DrSc. 
 

1. pan rektor přítomné přivítal a upozornil na dodatečně přiložený materiál „Základní rámec 
principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015“ 
(příloha 1) 

2. avízo návrhu termínů setkání s děkany fakult UK ve dnech 6. – 8.1.2015  
3. informace k počtu studentů na UK (příloha 2, včetně poplatků a stipendijních fondů) 
4. informace k problematice elektronických zápisů státních závěrečných zkoušek (realizace 

v horizontu 2-2,5 roku) 
5. příprava projektu „Study in Prague“, cizojazyčné programy na fakultách 
6. informace ohledně pořizování záznamů z promocí a imatrikulací byla zaslána fakultám  
7. v návaznosti na rozhodnutí NSS byly poskytnuty požadované informace o mzdách za rok 

2011 
8. problematika trestněprávní odpovědnosti Univerzity Karlovy, materiál se připravuje  
9. problematika nostrifikace diplomů, Čína 
10. aktuální informace k Fondu mobility 
11. zpráva z jednání s vedením AV ČR dne 8.12.2014, hlavní témata: financování vědy 

a hodnocení vědy, v plánu vytvoření  dvou pracovních skupin  
12. informace k aktuální situaci a k podpisu smlouvy o spolupráci s CEFRES dne 21.11.2014  
13. informace k Jednotnému vizuálnímu stylu na UK, materiál byl předložen pro jednání AS UK 

dne 12.12.2014, bude vydán formou opatření rektora 
14. informace k připravovanému přehledu fakultních aktivit pro studenty ZŠ a SŠ 
15. informace v souvislosti s výročím Karla IV. v roce 2016 
16. informace o podpisu Memoranda o spolupráci se zástupci MŠMT ČR, Městské části  Praha 

6 a FTVS UK dne 11.11.2014 
17. informace o podpisu Memoranda o spolupráci se zástupci ČT dne 2.12.2014 
18. informace o podpisu Memoranda o spolupráci s Českým olympijským výborem dne 

24.11.2014 
19. žádost o zasílání návrhů hostujících profesorů a návrhů na udělení honoris causa, zohlednit 

světový vědecký kontext 
20. informace k hodnocení projektů UNCE za rok 2014 
21. informace k hodnocení programů PRVOUK za rok 2014 
22. informace k operačním programům OP VVV a VaVpI 
23. excelentní obory na UK – žádost fakultám o definování 
24. informace k probíhající revizi předpisů na UK 
25. informace v souvislosti s přípravou nového Dlouhodobého záměru UK 
26. informace k požadavku na vydefinování strategických zahraničních univerzit 
27. informace k investičním akcím na UK  
28. informace k jednaní se zástupci odborů 
29. informace k jednání s Hospodářskou komorou 
30. informace k dalším plánovaným jednáním ve věci „evropských prostředků“ pro Prahu 
31. informace ze shromáždění ve Velké aule dne 8.12.2014 za přítomnosti sira Johna 

Templetona juniora, prof. Charlese Tailora (laureáta za r. 2007) a prvního českého držitele 
Templetonovy ceny v letošním roce Mons. prof. PhDr.Tomáše Halíka, Th.D. 

32. informace k planovaným zasedání RKR v roce 2015 
       

Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
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2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Hála 
- informace k programu GAMA, Rada pro komercializaci – avízo  schůzky dne 16.12.2014 

v 15,15 hodin 
 
Prorektorka Králí čková 
- doplňující informace k připravovanému opatření rektora o úlevách na poplatcích za 

studium, při absolvování studia do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti bude poplatek 
prominut; zároveň byla připravena změna Přílohy č. 6 Statutu UK 

 
Prorektor Škrha  
- informace ze zasedání Rady Fondu mobility, 73% úspěšnost podaných návrhů, priority pro 

rok 2015 identické s rokem 2014 
 

Prorektor Gerloch  
- informace k aktuálnímu jmenování 35 docentů dne 9.12.2014 
- informace k profesurám – návrhy, které jsou připraveny na VR UK dne 18.12.2014 budou 

projednány, další již budou zařazeny na příští rok 
- informace k hostujícím profesorům, připomínka žádosti o návrhy ze strany fakult, nejlépe 

hodnocena 1.LF UK a MFF UK 
 

Prorektor Royt 
- informace k návrhu Opatření rektora - Centrální evidence grantů, projektů, podpory 

v režimu de minimis 
- Rada ministra kultury pro program NAKI, avizována schůzka na únor příštího roku, bude 

vyhlášena nová soutěž  
- informace k projektu depozitáře UK a vstupního portálu  DISCOVERY 
- otázka autorských děl, publikování „zelenou nebo zlatou cestou“ 
- informace k doktorským studiím, otázka hlasování oponentů v komisích 

 
Prorektorka Rovná 
- informace k CEFRES, podpis  smlouvy proběhl 21. listopadu 2014, jedná se o společný 

česko-franouzský projekt, řízený vědeckou radou, která má 8 zástupců, (z toho 4 
francouzské, 2 české – členkami za UK jsou pror. Rovná a děkanka FF UK 
doc. M. Friedová), ustanovení nové ředitelky CEFRESu proběhne k 1.1.2015, avízo 
pracovní schůzky s AV ČR, na fakulty zaslán dopis se žádostí o nominanty do řídícího 
výboru CEFRES 

- informace k evropským grantům (mj. Horizon 2020), informace ze společné schůzky 
řešitelů dne 8.12.2014 k projektům UK – za UK delegátem v Bruselu paní pror. Králíčková, 
je plánována schůzka na toto téma na začátku ledna příštího roku se zástupci MŠMT ČR, 
nutná aktivní účast zástupců UK v ustanovených komisích 

- Klub ALUMNI  - obnova tradičního „svatoštěpánského“ setkání 26.12.2014 v 15 hodin 
v kostele sv. Jiljí, další akce plánována na duben 2015 

 
Kvestorka Oliveriusová 
- informace o podpoře fakult ve dvou oblastech, a to v právní (JUDr. Wagner) a v oblasti 

zadávání veřejných zakázek (Mgr. Cvejn) 
- informace z  pracovní schůzky s tajemníky, proběhlo již první pracovní setkání za účasti 

právníků, na leden připravována schůzka právníků společně s pracovníky, kteří 
zpracovávají veřejné zakázky,  
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- pracovní jednání jsou plánována 1x za měsíc 
 
Prorektor Konvalinka  

     (předneseno pror. Rovnou) 
- informace o přípravě výběrových řízení na poradenskou činnost související s velkými 

evropskými projekty,  výběr 3-5 firem, bude jednáno s fakultami 
 
Člen kolegia rektora prof.Volf  
- informace k letošním podaným projektům v rámci GA UK, (podáno 1113 projektů za 247 

mil. Kč) 
 

Kancléř Jelínek 
- informace k připravované dohodě s univerzitní odborovou organizací o výjimkách ze 

zákoníku práce při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou 
 
 

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 
 
3. Výhled akreditací na rok  2015 

(pror. Štech) 
 
Pan prorektor informoval o předloženém materiálu - posouzení duplicit (s doplněním studijního 
oboru „Bioinformatika“) a poděkoval přítomným za spolupráci. 

 
Závěr: Přednesenou zprávu členové rozšířeného kolegia rektora vzali po diskuzi na vědomí. 

 
4. Návrh Opatření rektora: Výjimky z pravidel studia stanovených SZŘ UK pro studium 

v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple 
degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia 

     (pror. Štech)  
 
Pan prorektor informoval o předloženém materiálu a dále v této souvislosti upozornil na 
připravovanou novelu vysokoškolského zákona. Zároveň přislíbil vytvoření vzorové smlouvy.  

 
Závěr: Přednesenou zprávu členové rozšířeného kolegia rektora vzali po diskuzi na 
vědomí  a do 15.12.2014 zašlou panu prorektorovi své připomínky, materiál bude předložen na 
lednové zasedání AS UK.  

 
5. Analýza horizontální prostupnosti  na UK 

(pror. Štech)  
 
Pan prorektor seznámil přítomné s předkládanou problematikou, upozornil na kapacitní 
problémy a související omezení (SIS), nezbytnost koordinace časového rozložení studia, 
kreditové dotace a ekvivalence předmětů a finanční kompenzace. Bude zpracována metodika 
postupu pro fakulty i studenty, vzorový návrh dohody o finanční kompenzaci. Data uvedená 
v materiálu budou aktualizována.  
 
Závěr: Přednesenou zprávu členové rozšířeného kolegia rektora vzali po diskuzi na vědomí. 
Materiál včetně aktuálních údajů bude rozeslán. 
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6. Projekt univerzitních center START – základní rámec 
(pror. Konvalinka, přednesl pan rektor) 
  
Pan rektor uvedl tento pracovní dokument, porovnal navrhovaný projekt START s projektem 
UNCE a poukázal na chybějící projekt pro mladé vědecké týmy pro podporu vysokoškolského 
výzkumu na UK. Předkládané návrhy by měly posuzovat oborové komisemi podobně jako 
v případě UNCE. 
 
Závěr: Přednesenou zprávu členové rozšířeného kolegia rektora vzali po obsáhlé diskuzi na 
vědomí s tím, že byl vznesen návrh na změnu minimálního počtu studentů v jednom programu, 
a to z 5 na „3 a více“. Současně pan rektor požádal o zaslání návrhů a připomínek, které budou 
zapracovány do materiálu, který bude předložen na příští RKR. 

 
7. Informace o Principech rozdělování prostředků na UK v roce 2015 

(pan rektor)  
 
Pan rektor seznámil přítomné s obsahem materiálu, který byl připraven ve snaze co nejlépe 
koncipovat rozpočet UK, zmínil podporu aplikovaného výzkumu samoplátců a mobility. Avízo 
příštího jednání Repre komise na MŠMT ČR dne 17.12.2014. Přítomné požádal o připomínky, 
se všemi děkany proběhnou jednání v prvním lednovém týdnu. Výsledný návrh Principů bude 
následně předložen na příští RKR dne 19.1.2015. 
 

Závěr: Přednesenou zprávu členové rozšířeného kolegia rektora vzali po diskuzi na vědomí. 
 
  
8. Různé 
 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.  
(informace pana pror. Konvalinky) 
- v současnosti jsou na UK  v provozu dva testovací analytické nástroje Sci Val (Elsevier, 

producent SCOPUSu) a InCites (Thomson Reuters, producent WoS), testovací provoz běží 
do 12. prosince 2014 s cílem zjistit, který z nich je vhodnější pro potřeby UK, apel na 
fakulty a součásti, které se ještě do projektu nezapojily, v případě zájmu o testovací přístup 
kontakt na ředitelku ÚK UK paní MUDr. Jitku Feberovou (jitka.feberova@ruk.cuni.cz).        
Analýzy nástrojů se ujal ÚISK FF. 

 
PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 
- avízo termínu pro připomínky k návrhu Změny přílohy č. 6 Statutu UK,  připomínky zaslat 

do 2.1.2015 
 

 
 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 19. ledna v 10,00 hodin. 
 
 
 
 
 


