
Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo 

dne 29. září 2020 od 10,00 hodin hybridní formou v Malé aule Karolina 

 
 

 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 1. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Přivítání nových děkanů 1. LF a MFF -  doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. a doc. RNDr. 

Mirko Rokyta, CSc. 

- Jednání ohledně rozpočtu VŠ 

- Otevření nové budovy FHS v Troji 

- Probíhá výstavba areálu  v Plzni a areálu FSV 

- Intenzivně se pracuje na projektu Kampus Albertov a na 2. etapě výstavby MEPHARED 

v Hradci Králové 

-  Počty přijatých studentů  

- Zápisy studentů 

- Odvolací řízení  

- Průběh promocí 

- Hodnocení vědy a PROGRES 

- Nový prezident univerzity v Curychu 

- V listopadu proběhne zasedání 4EU+ v Praze 

- Připravuje se studentská hokejová a basketbalová liga 

- Výstava Sluneční králové – 3. 12. prohlídka 

- Výstava Nezapomene 

- Připravuje se odběrové místo Albertov pro zaměstnance a studenty UK ve spolupráci 1. 

LF a BIOCEV 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Králíčková 

- Cizojazyčné studijní programy mají možnost  distančního zápisu 

- Poděkování fakultám za webináře  

- 6. října v 10:00 proběhne setkání se studijními proděkany 

 

Prorektorka Rovná 

-  Žádostí o projekty na inovaci ve vzdělávání 

- Získán projekt TRAIN 4EU+ 

- Výroční Annual meeting 4EU+ 16. 11. 2020 

- Výzva k žádostem CELSA do 27. 11. 2020 

- Alumni zlaté promoce 24. 10. 2020 zrušeny 

- MZV  vyzvalo ke spolupráci v rámci Eastern Partnership  

 

Prorektorka Wildová 

- RVH – konec 3. vlny schvalování akreditací 

- Hodnocení kvality distančního vzdělávání ze strany studentů a akademiků 



- Think tank vzdělávání 21 dopracoval analytickou studii k současné situaci ve 

vzdělávání  v souvislosti s COVID - 19 

 

Prorektor Gerloch 

- Minulý týden proběhlo zasedání Vědecké rady 

- Návrhy na jmenování profesorů 

- Vědecká rada může schvalovat dokumenty per rollam 

 

Kvestor Horáček 

- Proběhlo zasedání krizového štábu, informace budou rozeslány 

 

Prorektor Konvalinka 

- Titul česká hlava získal Václav Hořejší 

- Novým předsedou GAČR byl zvolen prof. Koča 

- Národní fond obnovy 

- Hodnocení vědy se bude konat online 1. a 2. října  

- Zasedání mezinárodního evaluačního programu 5. – 7. 10. 

- Hodnocení fakult  

- Příprava nové koncepce programu PROGRES 

- Testovaní laboratoří BIOCEV 

 

Prorektor Bárta 

- Od 1. října bude k dispozici Fotobanka UK 

- Nová online verze časopisu Forum 

 

Prorektor Hála 

- MŠMT-  plán investičních aktivit 

- Operační programy 

 

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

 

3. Informace k novému akademickému roku v souvislosti s COVID - 19 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy informace k novému akademickému roku 

v souvislosti s COVID – 19. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

4. Strategický záměr UK 2021 – 2025    

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegia rektora byl předložen návrh strategického záměru Univerzity Karlovy, 

který byl upraven na základě připomínek děkanů fakult, ředitelů součástí, členů AS, VR, RVH 

a SR. 

  

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Strategického záměru Univerzity Karlovy 

na období 2021 – 2025. 
 



5. Informace k přípravě Institucionálního plánu UK na rok 2021 a Programu na 

podporu strategického řízení VŠ 2022 - 2025 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k přípravě Institucionálního plánu UK 

2021 a Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022 – 2025  

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci k přípravě Institucionálního plánu UK 

2021 (IP UK 2021) a Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022 – 2025 (PPSŘ 2022 

- 2025) 

 

6. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh plánu realizace strategického záměru 

Univerzity Karlovy pro rok 2021, jak jej projednalo kolegium rektora na zasedání dne 14. září. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Plánu realizace strategického záměru pro rok 

2021 a vzalo na vědomí. Připomínky je možné zasílat do 15. října dr. Šťastné. 

 

7. Návrh novely Statutu Univerzity Karlovy 

(doc. Lopatková, prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen Návrh novely Statutu Univerzity Karlovy. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí dílčí novelu Statutu UK.  

 

8. Návrh novely Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 
(prorektorka Králíčková, doc. Lopatková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh  novely Stipendijního řádu Univerzity 

Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí dílčí novelu Stipendijního řádu UK. 

 

9. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 

6. 2020 

(kvestor Horáček) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena informace o čerpání rozpočtu Univerzity 

Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2020. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy 

a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2020. 

 



10. Aktuální přehled agendy studia Cotutlle 
(prorektorka Wildová) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen aktuální přehled agendy studia Cotutelle. 

 

Závěr:  

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

11. Fakultní reflexe závěrů a doporučení vyplývajících ze šetření Národního vzdělávacího 

fondu v oblasti socioekonomického zabezpečení doktorského studia 
(doc. Lopatková) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen materiál Fakultní reflexe závěrů a 

doporučení  vyplývajících ze šetření Národního vzdělávacího fondu v oblasti 

socioekonomického zabezpečení doktorského studia. 

 

Závěr:  
RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

12. Souhrnná zpráva o fungování Centra strategických partnerství v období od 1. září 

2019 do 31. srpna 2020 s výhledem do dalších let 
(prorektor Škrha) 

 

Členům RKR byla předložena souhrnná zpráva o činnosti za uplynulý akademický rok. 

 

Závěr: 

RKR vzalo na vědomí předloženou informaci o fungování Centra strategických partnerství. 

 

13. Projekt Kampus Hybernská  - informace k 15. 8. 2020 
(kvestor Horáček) 

 

RKR byl předložen pro informaci souhrn doposud učiněných kroků ohledně partnerství s HMP 

na projektu Kampus Hybernská a v přípravě strategického univerzitního projektu „Hyb4City“ 

Univerzity Karlovy na období 2021 – 2025. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí. 

 

14. Financování elektronických informačních zdrojů 

 

RKR byla předána informace o financování elektronických informačních zdrojů. 

 

Závěr: 

RKR vzalo informace na vědomí. 

 

15. Záměr založení nadačního fondu Univerzity Karlovy 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen záměr založení nadačního fondu Univerzity 

Karlovy. 



Závěr: 

RKR bere na vědomí předložený materiál a doporučuje jeho projednání v AS UK a ve Správní 

radě UK. Připomínky do 15. října. 

 

16. Informace k Databázi hodnotitelů veřejných vysokých škol a jejímu využití 
(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k Databázi hodnotitelů. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci k Databázi hodnotitelů veřejných 

vysokých škol a jejímu využití, včetně nastavení interních procesů na Univerzitě Karlově. 

 
17. Dovolená lektorů 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál ohledně dovolené pedagogických 

pracovníků, kteří nejsou akademickými pracovníky. 

 

Závěr: 

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

18. Zpráva o situaci u veřejné zakázky na jednotný ekonomický informační systém 
(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o situaci u veřejné zakázky na jednotný 

ekonomický informační systém. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

 

19. Nový logotyp Menzy UK/ změny v KaM 
  

Rozšířenému kolegiu rektora byl prezentován nový logotyp Menzy UK a změny v KaM 

 

Závěr: 

RKR vzalo na vědomí. 

 

20. Různé 

- Ředitelka Římanová informovala o dokončení veřejné zakázky na knihovní platformu  

- Děkanka Pětová k slavnostnímu otevření nové budovy FHS 

- Prof. Volf připomínka k vyhlášení dalšího kola GAUK – přihlášky se můžou podávat 

od 7. října do 11. listopadu. Paralelně probíhá soutěž START  

- Mikuláš  - žádosti o čerpání do 15. října k rukám pana rektora 

 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští rozšířené kolegium rektor a se bude konat 9. 11 2020 v 10,00 hod. v malé aule 

Karolina. 


