
Zápis z 7. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 26. června 2017 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  

ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 

Ing. Ivana Bubnová 

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

PhDr. Ivan Duškov 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr.& Mgr. Hana Kosová 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Tomáš Lacina 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

Mgr. Michal Zima 

 

Omluveni: 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1683809141233217/?lang=cs
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 7. zasedání RKR 

2. info o udělení 86 jmenovacích profesorských dekretů dne 23.6. v Karolinu, jmenováno 23 nových 

profesorů z UK 

3. info ohledně vyjednávání navyšování státního rozpočtu na rok 2018, probíhají četná jednání 

s vrcholnými představiteli státu (s premiérem vlády p. Sobotkou, s ministrem financí p. Pilným, 

s místopředsedou vlády p. Bělobrádkem, s ministrem školství p. Štechem) – všichni deklarují, že 

vzdělání a vysoké školství je jejich prioritou 

4. konstatování přetrvávající nespokojenosti s hodnocením Metodiky 15+, odejde dopis panu 

náměstku Marksovi a panu řediteli Markovi 

5. avízo jednání Rady vlády dne 30.6. ve věci Metodiky 17+ 

6. avízo schůzky na Úřadu vlády k vypořádání zásadních připomínek k „Návrhu zákona o podpoře 

výzkumu, vývoje a inovací“  

7. jednání ohledně přípravy Memoranda o spolupráci s AV ČR  

8. k efektivitě Ph.D. studií a vzniku jednotných doktorských programů na UK 

9. dokončuje se aktualizace Opatření rektora 

10. na AS UK dne 23.6 byly schváleny dva upravené vnitřní univerzitní předpisy (studijní a zkušební 

řád, stipendijní řád) a většina modifikovaných předpisů fakultních, zbylých 7 fakultních předpisů 

bude předloženo na AS UK 6.10.  

11. překlad vnitřních předpisů fakult bude zajištěn centrálně na náklady univerzity z důvodu 

sjednocení terminologie 

12. info z účasti na prezentaci Position paper LERU FP9 v Bruselu dne 20.6.2017, příprava 

připomínek za UK k 9. rámcovému programu 

13. k elektronizaci SZK 

14. k složení Správní rady UK v dalším funkčním období, novými členy byli jmenováni: JUDr. Brož, 

Ing. Volný a znovujmenován Ing. Kasal 

15. dokladování mzdových výdajů v projektech OP VVV 

16. k žádostem o přezkum u programů OP VVV, které nebyly akceptovány, ohlídat stanovené termíny 

17. k úpravě u další výzvy u GA UK, možnost požádat o posuzovatele z vedlejší oblasti, především u 

interdisciplinárních projektů 

18. odejde v brzké době dopis p. rektora na fakulty ve věci zaslání seznamu zahraničních agentur, se 

kterými spolupracují pro nábor svých studentů 

19. pan rektor popřál všem přítomným krásné léto k načerpání sil do nového akademického roku 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Wildová 

 

- k přípravě institucionální akreditace 

- k přípravě vnitřního procesu akreditace studijních programů 

- avízo jednání Rady pro vnitřní hodnocení dne 28.6.2017, bude zde projednán materiál 

“Podmínky a pravidla vytváření studijních programů“, následně bude zaslán k 

posledním připomínkám na fakulty a poté bude znovu dopracován RVH a postoupen právní 

kontrole 

- během letních měsíců budou muset fakulty rozhodnout, jaké studijní programy a jakou cestou se 

budou v 1. vlně akreditovat s ohledem na všechny studijní programy na fakultě, které budou 
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akreditovány v budoucnu. V září bude paní prorektorka a její odbor jednat s každou fakultou na 

toto téma zvlášť. 

 

Prorektor Konvalinka 

- vyhlášeno nové kolo do programu UNCE, možnost zaslat přihlášku do 15.8. 2017, výsledky 

budou k dispozici na konci října 

 

Prorektorka Rovná 

- info z prezentace  LERU k přípravě 9. rámcového programu – poděkování za připomínky 

z fakult, které EC zapracovalo 

- info ze zasedání General Assembly Coimbra Group v Edinburgu na začátku června 2017 

- avízo prezentace výsledků Lamiho skupiny v Bruselu dne 3.7.2017 

- UK získala v rámci Horizont 2020 od loňska 7 nových projektů 

- dne 21.6. proběhlo zasedání výboru CELSA v Karolinu, došlo k slavnostnímu převzetí ročního 

předsednictví na rektora UK prof. MUDr. T. Zimu, z 9 projektů podaných do 1. kola za UK byly 

vybrány dva projekty pro realizaci 

 
Prorektor Hála 

 

- k schválenému investiční záměru a Registraci akce „UK - ICT, přístroje a zařízení 2017“, dne 

22.6. odešel email na fakulty a součásti, nutné zpracovat co nejdříve a poslat na Odbor výstavby 

UK (Ing. Růžička), následně odbor odešle na MŠMT ke schválení, následně bude možné vypsat 

výběrové řízení 

- dne 22.6. přišlo z MŠMT upřesnění podmínek pravidel pro žadatele a příjemce k OP VVV 

(2014-2020) 

- avízo otevření výzvy na Přijímání a vysílání pracovníků, k vyhlášení dojde dle předpokladu v 

létě 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- příprava zadávací dokumentace ekonomického informačního systému na UK, do pátku 30.6. běží 

2. kolo připomínek z fakult, tajemníci byli informováni 

- od 1.7.2017 vstupuje v platnost §6 a §7 Zákona o registru smluv, do 3 měsíců od podpisu 

smlouvy nad 50 tis. Kč nutné zveřejnit v Registru smluv, jinak se smlouva stává neplatnou, 

v PSP ČR tento týden bude projednána Novela zákona o registru smluv 

 
Prorektor Škrha 

 

- informace o nevyčerpaných prostředcích na Erasmus+ nutné dočerpat do konce roku 2017, bude 

odeslán dopis na zahraniční proděkany fakult v nejbližších dnech 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- minulý týden byla odeslána na fakulty (studijní oddělení) informace k žádosti do programu 

Režim Student, centrální přihláška bude podána za UK 

- fakulty byly koncem minulého týdne informovány o změně kontaktních osob na studijním 

odboru RUK ve věci žádostí o přezkum po přijímacích zkouškách 
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Prorektor Gerloch 

 

- avízo jmenování nových docentů dne 2.11.2017 od 11,00 hod. ve Velké aule Karolina 

- fakulty, které mají zájem jmenovat čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa, mohou 

odeslat návrhy do 15.10., komise bude jednat 6.11., obdržené 4 návrhy z fakult již byly 

schváleny na 29. KR 

- k vysvětlení postupu zveřejňování habilitačních prací 2x - 5 dní před konáním řízení a pak 

v repozitáři včetně posudků a záznamu z VR fakulty po ukončení řízení 

 

Člen KR prof. Lášek 

 

- poděkování fakultám za účast na workshopu Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě, 

rozšířit povědomí o chystané navazující konferenci v Prešově v prosinci 2017, zájemci prosím 

přihlásit do konce srpna  

 

Člen KR prof. Volf 

 

- minulý týden odeslány výsledky hodnocení závěrečných zpráv GA UK – lze případně 

promítnout do hodnocení studentů  

 

Člen KR PhDr. Nigrin 

 

- info z AS UK dne 23.6., schváleno zhruba 110 vnitřních předpisů fakult, v tuto chvíli se na AS 

UK zapracovávají legislativní a technické opravy cca u 40% předpisů, v průběhu července a 

srpna odejdou na fakulty podepsané tiskopisy 

 

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

 

 

3. Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka přítomné členy RKR seznámila formou prezentace s výsledky mezinárodního 

hodnotitelského týmu, v kterém hodnotitelé poskytli hlavní doporučení pro UK, zahrnuty byly i 

omezující faktory, rovněž tak byly zdůrazněny příležitosti pro další rozvoj UK. Finální hodnotící 

zpráva bude v průběhu léta zaslána v písemné podobě. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

4. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

(prorektorka Králíčková) 
 

Paní prorektorka seznámila přítomné se současným stavem a výhledem k vymáhání poplatků spojených 

se studiem. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál OSZS na vědomí. 
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5. Vyhodnocení pilotního provozu systému Turnitin na UK 

(prorektorka Králíčková, ředitelka Feberová) 
 

Paní prorektorka zhodnotila roční testování systému pro hodnocení kvality akademických prací Turnitin, 

který byl po vyřešení technických otázek, testován v provozu a došlo k porovnání výsledků hodnocení 

závěrečných prací systémy Theses a Turnitin. Ak. rok 2017/2018 bude testovacím přípravným rokem, 

v kterém dojde k implementaci na fakulty a od ak. roku 2018/2019 bude nasazení Turnitu povinné pro 

celou UK. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí.  

 

 

6. Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování od roku 2018 

(prorektor Konvalinka) 

 

Do 2. ročníku soutěže Primus bylo podáno 49 projektů, které byly posouzeny dílčími komisemi 

složenými ze členů Komise programů pro podporu vědy na UK, jednalo se 16 projektů z humanitních a 

společenských věd, 20 projektů z přírodních věd, matematiky a informatiky a 13 projektů z lékařských 

věd a biomedicíny. Celkem bylo vybráno 28 projektů k financování. 
 
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

7. Informace k zápisu do seznamu výzkumných organizací 

(prorektor Konvalinka) 

 

3. května 2017 vyšlo nařízení vlády č. 160, jehož předmětem je určení sbírky listin seznamu 

výzkumných organizací a způsob vykazování příjmů z transferů znalostí výzkumných organizací 

zapsaných do tohoto seznamu. UK nemá v současnosti zákonnou povinnost zapsat se do tohoto seznamu 

jako výzkumná organizace. Na druhou stranu je nutné podotknout, že nyní nikdo není schopen říci, jaké 

podmínky si poskytovatelé podpory v dalších letech ohledně této problematiky stanoví, a lze 

předpokládat, že se tento zápis stane v budoucnosti nezbytným, proto se UK již teď rozhodla, zapsat se 

do seznamu výzkumných organizací. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí. 

 

 

8. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017 

(rektor Zima) 

 
Na základě rozhodnutí paní ministryně Valachové, dle dopisu č.j. MSMT-14549/2017-1 ze dne 30. 5. 

2017, bude posílen rozpočtový okruh I rozpočtu vysokých škol, který zajišťuje institucionální 

financování veřejných vysokých škol. Pro UK tak MŠMT vyčlenilo 18,007 % z výše uvedeného 

celkového objemu 250 mil. Kč. Paní ministryně dle dopisu očekává, že tyto dodatečné prostředky budou 

přednostně použity v oblasti mzdové politiky vysoké školy. Prostředky budou rozděleny na fakulty a 

součásti přesně dle Principů rozpočtu. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere návrh rozpisu dodatečného příspěvku poskytnutého UK 

v květnu 2017 se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit SR UK. 
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9. Zvýšení informovanosti o podpoře osob se speciálními potřebami na UK 

(členka KR Dr. Tejkalová) 
 

Na základě doporučení veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., týkající se prokazatelného 

informování nových studentů o právech osob se speciálními potřebami, byl připraven návrh, řešící daný 

problém informováním studentů v systému SIS, jehož prostřednictvím by byla distribuována 

elektronická verze poučení o podpoře osob se SP na UK. 

 

Závěr: RKR vzalo informaci na vědomí. 

 
 
10. Shrnující zpráva Klubu Alumni UK 

(prorektorka Rovná) 

 
Paní prorektorka představila členům RKR bilanční zprávu fungování Klubu Alumni za 3 roky její 

činnosti. Zdůraznila páteřní akce a aktuální pracovní úkoly a dále zmínila nutnost úzké kooperace 

fakultních aktivit a spolků s Klubem Alumni UK. V tuto chvíli má Klub Alumni zhruba 1400 členů. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předkládanou zprávu na vědomí a schvaluje navrhované úkoly 

pro nejbližší období. 

 
 
11. Benefitní program pro zaměstnance UK 

(členka KR Dr. Tejkalová) 

 
Paní doktorka Tejkalová představila stručný přehled o aktuálním stavu benefitního programu pro 

zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK a informovala o plánech souvisejících s danou agendou pro 

nejbližší období. 

 
Závěr: RKR vzalo informaci na vědomí. 

 
 

12. Různé 

 
- dotaz děkana FaF UK ohledně vykazování úvazků u projektů UNCE  

- dotaz děkana 3.LF UK ohledně akreditace nových profesorských a doktorských řízení, žádost o 

akreditaci nového oboru lze připravovat již teď (cca v měsíci 11-12/2017 bude odesláno na 

NAÚ) 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 25. září 2017 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


