
Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 14. prosince 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 3. zasedání RKR a předal jmenovací dekret pro druhé funkční 

období panu děkanovi Zimovi. 

 

 Pan rektor informoval o následujících tématech: 

 

- Rozpočet VŠ  

- Jednání o struktuře OP VVV 

- Národní program na obnovu -  Biocentrum Albertov, Hradec Králové, FVU Brno  

- Probíhají jednaní k projektu Kampus Albertov 

- Mimořádný stav -  nová opatření 

- Žádost o prodloužení mimořádného stavu na UK do 22. ledna 2021 

- Úprava jednacího řádu VR UK 

- Návrh harmonogramu promocí 

- Proběhla konference Aliance 4EU+  

- Hodnocení vědy 

- Úpravy mzdového předpisu UK 

- Sjednocení součástí UK 

- Poděkování za účast na 17. listopadu, Noci vědců a Na Karlovku online 

- Tradiční novoroční setkání s děkany a řediteli ve dnech 5.- 6. ledna 2020 

- Profesury 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

- Výroční schůze 4EU+ 16. 11. 2020 

- Hledá se Secretary general 4EU+ 

- 4EU+ Leagal entity 

- Změna sídla 4EU+ 

- Zvýší se zapojení studentů 

- 15. 12. 2020 vyhlášení 2. kola soutěže vzdělávacího projektu EUN 

- 15. 12. 2020 schůzka s ČVUT, UPOL, MUNI ohledně aliancí 

- Minulý týden proběhl European Education summit 

- Byl schválen rozpočet 

- Do února bude vyhlášen Erasmus+ a H2020 

- Podpora účasti Britských univerzit v evropských programech 

 

Kancléř Prášil 

- Aktualizace organizačních řádů součástí UK 

 

Prorektor Royt 

- Svatoštěpánské setkání bude v online formě- předtočená prohlídka kostela 



 

Prorektorka Králíčková 

- Poděkování za metodická setkání, které proběhlo online 

- Web Na Karlovku online 

 

Prorektor Konvalinka  

- Pokračuje jednání o vědecké části Národního programu obnovy 

- Jednání k Hodnocení vědy UK 

- Dokončovaní zpráv jednotlivých fakult Vnitřního hodnocení UK 

- Vyhlášení dalšího kola programu Primus, přihlášky do 20. dubna 

 

Člen kolegia rektora Fontana 

- Svaz nakladatelů a knihkupců prodlouží přístup do digitální knihovny Kramerius až 

do konce ledna 

 

Kvestor Horáček 

- Byla vytvořena pracovní skupina pro úpravu mzdového předpisu 

- Zasedání Krizového štábu 15. 12. 2020 

- Provoz výcvikových středisek  

- Ve funkci končí vedoucí ekonomického odboru Ing. Karaš, bude vypsán inzerát 

 

Prorektorka Wildová 

- Poděkování za setkání s děkany a proděkany 

- OKVA -  projekt na distanční vzdělávání 

- Nové složení RVH - rozšířeno o externisty 

- Podání akreditací do konce ledna 2020 

 

Člen kolegia rektora Volf 

- VŠ výzkum běží dál, všechny tříleté projekty pokračují 

- Do soutěže GAUK bylo podáno 750 projektů, probíhá jejich hodnocení 

 

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

 

3. Strategický záměr UK 21 - 25 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Strategického záměru UK na období 2021 - 

2025. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Strategického záměru Univerzity Karlovy na 

období 2021-2025. Materiál bude projednán na VR UK a následně na AS UK. 

 

4. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen k projednání návrh Plánu realizace strategického 

záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021. 

 

Závěr:  



Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Plánu realizace strategického záměru Univerzity 

Karlovy pro rok 2021. Materiál bude projednán na VR UK a následně na AS UK. 

 

 

5. Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 

2019/2020 

(členka kolegia rektora Lopatková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen k informaci přehled dat o doktorském studiu na 

Univerzitě Karlově za akademický rok 2019/2020.  

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

  
6. Budoucnost základního institucionálního financování vědy na UK – program 

„Cooperatio“ (po skončení současných programů Progres) 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál, jehož předmětem je nástin podoby 

budoucího základního institucionálního financování vědy a výzkumu na UK, které od roku 

2022 nahradí současné programy Progres.  
 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a vzalo ho na vědomí. 

 

7. Změna Zásad programů Progres 

 (prorektor Royt, prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen k informaci materiál Změna Zásad programů 

Progres. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

 

8. Výsledky sběru dat APCI Open access 

(prorektor Konvalinka, prorektor Royt) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy k informaci výsledky sběru dat APCO Open 

access. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí shrnutí výsledků sběru dat v souvislosti s výzvou 

1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., ze dne 

2. 7. 2020. 

 

9. Pořízení celouniverzitního přístupu do databáze Bookport 

(člen kolegia rektora Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o pořízení celouniverzitního přístupu 

do databáze Bookport. 



 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

10.  Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen materiál s informací o jednotném 

vzdělávacím portálu pro zaměstnance. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora  bere předložený materiál na vědomí. 

 

11.  Prevence sexuálního obtěžování 

(prorektorka Králíčková, prorektorka Wildová, kvestor Horáček) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen text zveřejněný na webových stránkách 

k prevenci sexuálního obtěžování na Univerzitě Karlově. 

  

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí text zveřejněný k prevenci sexuálního 
obtěžování na webu UK. 
 

12.  Hospodaření součástí k 09/20 
(kvestor Horáček) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena informace o čerpání rozpočtu Univerzity 

Karlovy a o hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity 

Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2020. 

 

13. Kampus Hybernská 

(kancléř Prášil) 

 

Členům RKR byl předložen návrh smlouvy s MHMP a zpráva o činnosti Přípravného výboru 

Kampusu Hybernská. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti Přípravného výboru. Dále se 

RKR seznámilo s hlavními výstupy činnosti Přípravného výboru v podobě návrhů 

partnerských smluv a dokumentů směřujících k založení zapsaného ústavu, které se UK 

chystá uzavřít s HMP. RKR souhlasí, že budou návrhy postoupeny AS UK a SR UK. 

 

14. Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady 

Univerzity Karlovy. 

 



Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady UK, bere 

jej na vědomí a doporučuje návrh předložit ke schválení Akademickému senátu UK. 

 

15. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k vymáhání poplatků spojených se 

studiem. 

 

Závěr: 

RKR bere předložený materiál OSZS na vědomí  

 

16. Informace k dílčí novele OR č. 24/2020 Poskytování sociálních stipendií na UK 

v akademickém roce 2020/2021   

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k dílčí novele OR č 24/2020 

Poskytování sociálních stipendií na UK. 

 
Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál schválený kolegiem rektora na vědomí. 

 

17. Informace o podpoře sociálně slabých studentů na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o podpoře sociálně slabých studentů 

na UK. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace obsažené v předloženém materiálu. 

 

18. Výročí roku 2021 

 (prorektor Bárta) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen přehled výročí a událostí spojených s dějinami 

UK a s dějinami České republiky na rok 2021. 

 

Závěr: 

RKR doporučuje: dopracovat dle připomínek, dále doplnit o akce, které na rok 2021 plánují 

fakulty a součásti (zasílat prosíme na OVV k rukám Mgr. Hájka (pr@cuni.cz)  do 15.1.) 

a poté realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2021 dle předloženého návrhu.  

 

19. Různé 

- Prorektorka Wildová informovala, že koncem ledna proběhne další dotazníkové 

šetření ohledně distančního vzdělávání. 

- Člen kolegia rektora Fontana -  strategický záměr fakult a součástí předložit do 30. 6. 

2021  

 

 



 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 18. ledna 2020 v 10,00 hod. v malé aule 

Karolina 

 
 
 
 


