
Zápis z 8. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 29. června 2015 od 10,00 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. 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
MUDr. Josef Fontana 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Mgr. Václav Hájek 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 
Ing. Vladislava Klikošová  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.) 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Ing. Jakub Papírník 
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 
Mgr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
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. 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni: 
Ing. Miroslava Oliveriusová 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
Mgr. Petr Valo 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. pan rektor přítomné přivítal na 8. jednání RKR 
2. pan rektor rovněž přivítal nově nastupující děkanku HTF UK ThDr. Kamilu Veverkovou, Th.D. 

(ve funkci děkanky od 1.7.2015) 
3. informace ke kauze nejmenování tří profesorů (doc. Jiřího Fajta, doc. Ivana Ošťádala za UK 

a doc. Jana Eichlera z VŠE), výměna korespondence s předsedou vlády, další plánovaný postup 
v této věci 

4. avízo jednání předsednictva ČKR s novou ministryní MŠMT ČR Mgr. Kateřinou Valachovou  
dne 2.7.2015 

5. informace k přípravě novely vysokoškolského zákona,. avízo jednání podvýboru pro vědu a 
vysoké školy dne 9.7. 

6. informace k zákonu č. 95/2004 Sb. 
7. informace k přípravě rozpočtu na vysoké školy  pro rok 2016  
8. zpráva ze zasedání ČKR v Přerově dne 4.6. 2015, pan rektor Zima znovuzvolen do funkce 

předsedy ČKR (funkční období 2 roky) 
9. informace k principům rozdělování prostředků na UK pro rok 2016, předpokládaný termín 

projednání na AS UK dne 23.10.2015, modelace dat na modelu roku 2015, případnou změnou 
metodiky se žádná fakulta nedostane do kohezního pásma 

10. informace k přípravě nového zákona o podpoře vědě a výzkumu 
11. informace k OP VaVpI  
12. informace k výzvě OP VVV na období 2016-22 
13. HORIZON 2020 
14. informace k Týdnu vědy připravovaného společně s AV ČR 
15. informace k UNCE a PRVOUK, připomenutí zanesení publikací do RIVu 
16. informace k základním principům pilotního projektu vnitřního hodnocení na UK na FSV a MFF  
17. informace k plánovanému otevření pobočky Cizinecké policie ČR v Parléřově ulici v Praze 
18. informace k investičnímu plánu UK 
19. informace k nemovitostem UK, majetkové záležitosti a nápravy nedostatků v této souvislosti   
20. informace ve věci zámku Zahrádky 
21. informace k přípravě konference asijských rektorů v Praze ve dnech 4.-9.4.2016  
22. podpis memoranda UK ve věci „Kampus v Dejvicích“ v červnu t.r. 
23. informace o návštěvě čínské delegace na UK dne 16.6.2015 v čele s vícepremiérkou  Čínské 

lidové republiky 
24. návštěva a veřejné vystoupení evropské komisařky pro obchod Cecílie Malmströmové na téma 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství dne 5.6.2015 v zastoupení Evropské komise 
v ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a 
Aspen Institute v Praze 

25. vystoupení generálního tajemníka Rady Evropy T. Jaglanda dne 5.6.2015 v Karolinu 
26. slavnostní otevření vzdělávacího centra ESERO (European Space Education Resource Office ) 

dne 1.6.2015, Karolinum  
27. informace k návštěvě paní Lakshmi Puri, zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonné 
ředitelky UN Women na PF UK dne 1.6. 

28. informace o přijetí lotyšského velvyslance pana A. Sarkanise a slavnostním předání fascimile 
atlasu TERRA MARIANA  dne 29.6.2015 v Karolinu 

29. avízo účasti na oslavách výročí 600 let lékařské fakulty Univerzity Lipsko dne 10.7.2015 
30. strategická partnerství UK 
31. příprava prezentace DEN UK v Bruselu dne 10.11.2015 
32. informace o plánované podobě setkání VIP ALUMNI a MEZINÁRODNÍ RADY UK 

16.  listopadu 2015 
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33. Centrum pro e-learning 
34. informace k dokončení elektronizace Ph.D. studia 
35. informace o udělení rakouského státního vyznamenání Čestný kříž za vědu a umění prezidentem 

Dr. Heinzem Fischerem prof. M. Tomáškovi z PF  
36. informace k  rozsudku Nejvyššího správního soudu – NSS vyhověl kasační stížnosti UK proti 

rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým bylo druhoinstanční rozhodnutí rektora ve věci 
poskytování informací označeno za nicotné: NSS tak v souladu s názorem UK potvrdil, že 
odvolacím orgánem je rektor univerzity, nikoliv Ministerstvo školství 

37. informace k úpravě názvů oborů, sjednocení v rámci UK v rámci institucionální akreditace 
38. informace ke kritériím hodnocení studia  
39. cizojazyčné programy, program „Study in Prague“  
40. informace k  vizi akreditačního systému na UK  
41. informace k vyhlášení veřejné zakázky pro poskytování bankovních služeb pro UK 
42. informace k vyhlášení veřejné zakázky na telefonii pro UK - informace o plánovaných úsporách  
43. informace k přípravě krizového plánu pro UK v případě ohrožení, strategie urychleného předání  

zpráv a pokynů 
44.  informace o zaměstnanecký benefitech, podepsána smlouva s Čedokem  
45. slavnostní otevření kavárny „U Rotleva“ v Kamzíkově ulici dne 15.6.2015 
46. informace o znovuotevření restaurace „U Supa“  
47. avízo termínu 2.7.2015 ve 14 h: slavnostní setkání k výročí Mistra Jana Husa, Karolinum, Velká 

aula 
48. informace k přípravám akcí na UK k výročí 17. listopadu 
49. k přípravám oslav 700. výročí narození Karla IV. 

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

Prorektor Hála 
 
- informace o korespondenci k aktualizaci programů se zástupkyní MŠMT ČR paní Ing. 

Kurfürstovou, ředitelkou odboru investic, termín 30.6.2015 
- informace k rozvojovým programům, avízo odeslání  dopisu na fakulty v této věci, avízo 

pořádání semináře k rozvojovým programům dne 1.7.2015, Ing. Bělonožník  
- informace k ukončení projektů OP VaVPI 
- informace k OP VVV, ve 26. týdnu schválen Statut a Jednací řád  
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Prorektorka Rovná  
 

- zpráva z dění v Evropském centru UK 
- informace k ERC  
- informace o chystané prezentaci UK v Bruselu dne 10.11.2015, vznesen dotaz na fakulty 

v souvislosti s monitorováním zájmu o účast na této akci 
- informace k návštěvě lotyšského velvyslance na UK dne 29.6.2015 
- informace k zapojení UK do aktivit platformy CEFRES 
 
Prorektor Škrha 

 
- informace z přijetí delegace vedenou prof. Ruppem při příležitosti 35. výročí spolupráce mezi 

UK a Uni Hamburg dne 22.6.2015,  poděkování zástupcům fakult UK (PF, MFF, FSV a 2.LF 
UK) 

- slavnostni udělení pamětních medailí UK egyptskému ministrovi pro památky panu Mandouhu 
al-Damatymu a emeritnímu ministrovi pro památky panu Zahi Hawassovi za přítomnosti 
ministra kultury D. Hermana  

- informace k summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny dne 
16.6.2015 

 
Člen kolegia prof. Lášek 
 

- informace k Husovským slavnostem  
- avízo termínu vědecké konference pořádané ve dnech 16.-19.9. 2015 společně s  univerzitou v 

Kostnici na téma Jan Hus 
 

Prorektorka Králí čková 
 

- informace k žádostem o přezkumné řízení v průběhu srpna t.r. a k harmonogramu zasedání 
přezkumných komisí 

 
Prorektor Royt 
 
- informace k přípravě autorského zákona, sběr připomínek 
- informace ke sjednocení formy podoby diplomů na UK 
- informace k projektům NAKI, podáno za UK 36 projektů v hodnotě 170 milionů Kč, do 2.kola 

postoupilo 26 projektů 
 
Kancléř Jelínek 
 
- informace o schválení Dlouhodobého záměru UK, Výroční zprávy o činnosti UK a Výroční 

zprávy o hospodaření UK Akademickým senátem UK dne 26.6.2015 
- informace o schválení Změny Přílohy č. 6 Statutu UK (poplatky spojené se studiem) 
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Prorektor Konvalinka  
 

- informace ze zasedání Rady vlády, dosud nezpracováno hodnocení za r. 2013, aktuálně vypsáno 
3. kolo výběrového řízení  

- informace k setkání proděkanů fakult UK pro vědu dne 8.6.2015 
- informace k OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, jednání dne 11.6. 2015 
- informace k IpN Metodika 
- informace k základním principům pilotního projektu vnitřního hodnocení UK, na FSV a MFF 

UK 
 
     prorektor Kovář 
 

- informace k přípravě kulatého stolu na téma „Atomový věk“ – předpokládaný termín podzim 
2015 

- informace k přípravě prezentace UK na veletrhu GAUDEAMUS v Brně, následně v Bratislavě 
- poděkování za příspěvky a náměty pro časopis Forum, finalizováno je další číslo 

 
     prorektor Štech 
 

- informace k vymezení vzdělávacích oblastí, aplikace novely vysokoškolského zákona 
- informace k přípravě hodnocení kvality, vytvoření třech pracovních skupin 
- v souvislosti se svým nástupem do funkce náměstka ministryně školství prorektor Štech 

poděkoval přítomným i emeritním členům RKR za dlouholetou spolupráci  
 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
 
3. Profilové obory UK 
(prorektor  Konvalinka) 
  
Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí. 
 
4. Týden vědy 2015 – předběžná informace o organizaci 
    (prorektor Kovář, prorektor Konvalinka) 
 
Závěr: Přednesený materiál vzalo na vědomí  a aktualizovanou verzi materiálu doporučuje předložit na 
podzimní zasedání RKR. 
 
5. Různé  

 
Pan rektor závěrem poděkoval za spolupráci a popřál přítomným příjemné letní měsíce s tím, že 

další termín RKR je plánován na 5. října 2015. 
 

 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 5. října 2015 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina 
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