
Zápis z 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 14. dubna 2020 od 10,00 hodin formou telekonference s použitím nástroje MS Teams 

 

Přítomni: 

Z důvodu nouzového stavu bylo RKR vedeno distanční formou, připojení účastníků probíhalo pomocí 

MS Teams a konkrétní účast členů RKR nebyla zaznamenána. 
 

 

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

Pan rektor přivítal členy na 6. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Ve sněmovně byl schválen zákon se dvěma pozměňovacíma návrhy, předpis k distančnímu zkoušení 

bude zaregistrován po schválení v Senátu 

- Probíhají diskuze, zda proběhne Vědecká rada koncem dubna. Další možné termíny Vědecké rady 

jsou v červnu, případně na začátku července 

- UK získala tři  ERC CZ granty 

- OP VVV běží, zpracovávají se informace, zda jsou či nejsou projekty kvůli současné situaci 

ohroženy 

- UK získalo projekt „IGRÁČEK“ 

- Byl poslán dopis na TAČR ohledně navýšení 4 projektů v programu GAMA 

- Studenti na kolejích mohli řešit současnou situaci třemi způsoby. Nejvíce využili dočasný odchod 

z koleje s garancí stávajícího pokoje za cenu 15% původního nájmu 

- Diskutuje se o využití rekreačních zařízení, Hotelu Krystal a kolejí pro zaměstnance UK 

- V databázi dobrovolníků LF a FaF je více než 3600 studentů, zapojují se i další fakulty do oblasti 

sociální péče a např. nabídky hlídaní dětí 

- Úpravy v rozpočtu UK 

- Docentské promoce jsou odloženy na 16. 6. 2020 v 12:00 

- Termín na podávání žádostí na doctor honoris cause je přesunut do konce června 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Wildová 

- 22. 4. 2020 v 14:00 proběhne online Rada pro vnitřní hodnocení 

- Činnost panelu RVH běží online 

 

Prorektorka Králíčková 

- 22. 4. 2020 v 10:00 bude svoláno setkání s kontaktními osobami 4EU +, informace rozešle 

Evropské centrum  

 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 

 

 

3. Souhrnná zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií koronaviru k 7. 4. 2020 
(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií 

koronaviru k 7. 4. 2020.  
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Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktuální situaci na UK v souvislosti s 

pandemií koronaviru k 7. 4. 2020. O dalších změnách budou informace po zasedání krizového týmu. 

 

4. Studijní problematika na UK v době koronaviru 

(prorektorka Králíčková, člen kolegia rektora Fontatna) 

 

Členům RKR byl předložen materiál s informacemi od studijní problematice na UK v době koronaviru. 

(Aktualizace: Výpůjčky prodlouženy do 15. 5. 2020) 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere informace o studijní problematice na UK v době koronaviru na 

vědomí. 
 
5. Metodika a nástroje pro distanční vzdělávání 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena metodika a nástroje pro distanční vzdělávaní.  

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

6. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 

2018/2019 

(prorektorka Wildová) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty 

a absolventy UK za akademický rok 2018/2019. 

 

Závěr: 

RKR projednalo předložený materiál a doporučuje ho podstoupit na AS UK. 

 

7. Pojem „Akademický pracovník“ 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál OR – Pojem „Akademický pracovník“. OR je 

v účinnosti od 1. 5. 2020 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí.  

 

8. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého výhledu na UK na 

roky 2021 a 2022 
(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 

a střednědobého výhledu UK na roky 2021 a 2022. V návaznosti na přijatá opatření a schválení rozpočtu 

na rok 2020 navrhujeme, aby fakultám a dalším součástem bylo doporučeno provést taková úsporná 

opatření, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance hospodaření při současném zajištění řádného chodu fakulty 

nebo součásti. Zvažovat přijímání nových pracovníků, odměny, rekonstrukce. 
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Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 

a střednědobý výhled UK na roky 2021 a 2022 a doporučuje je předložit na AS UK ke schválení. 
 

 

9. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

(kvestor Horáček, kancléř Prášil) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 a doporučuje jej 

předložit Akademickému senátu UK ke schválení. 

 

10. Návrh pravidel čerpání prostředků z mimořádného příspěvku (tzv. Mikuláš) na podporu 

projektů/akcí fakult a součástí UK 
(kvestor Horáček) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh pravidel na čerpání prostředku z mimořádného 

příspěvku. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora schvaluje upravené znění Pravidel čerpání prostředků z mimořádného 

příspěvku (tzv. Mikuláš) a doporučuje jej předložit k finálnímu schválení Ekonomické komisi 

Akademického senátu UK. 

 

11. Návrh na změnu využití Centra Krystal 

(kvestor Horáček) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh na změnu využití Centra Krystal 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora souhlasí se změnou využití Centra Krystal a doporučuje rektorovi projednání 

tohoto záměru v AS UK. 

 

 

12. Různé 

- kvestor Horáček, bylo vydáno Opatření rektora 14/2020 k práci z domova 

- prorektorka Králíčková, info k odevzdávání závěrečných prací: Studijní a zkušební řád ve čl. 12 

odst. 7 uvádí: Závěrečná práce určená k obhajobě se odevzdává v elektronické podobě. 

Z univerzitních předpisů tudíž plyne pouze povinnost odevzdávat elektronickou podobu práce. 

Na PřF povinnost odevzdávat závěrečné práce i v listinné podobě vyplývá z opatření děkana 

8/2017. Je tedy plně v moci děkana tuto povinnost odstranit - ideálně novelou tohoto opatření 

děkana. 

 
 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 4. 5. 2020 v 10,00 hod. distanční formou nebo v malé 

aule Karolina. 


