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

dne 19. dubna 2021 od 10,00 hodin on-line pře MS Teams 

 
  

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

 

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

 

- Testování a očkování zaměstnanců 

- Proběhlo hodnocení vědy 

- Chystá se kulatý stůl k financování elektronických informačních zdrojů 

- Národní plán obnovy 

- Počty podaných přihlášek na UK 

- Výsledky cen studentům, Bolzanovy ceny, Ceny Miloslava Petrusky, Cena Bedřicha 

Hrozného, výzkumné podpory Donatio 

- Předání dekretů nově jmenovaných profesorů by mělo proběhnout v červnu 

- Předání docentských dekretů 7. června 2021 v 10.00 a 12.00 hod 

- Výroční konference Coimbra Group  

- 3D vizualizace výstavy Amazonka zveřejněna na webu UK 

- 14. května výročí 705 let od narození Karla IV. 

- Spolupráce s Univerzitou Sorbonna v rámci 4EU+ 

- Výroční zpráva Univerzity Karlovy  

- ERC granty 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

- 1. dubna 2021 byla vyhlášena Legal Entity 4EU+ 

- Probíhají jednání s Evropskou komisí  - vypsání nového kola grantu na univerzitní 

aliance 

- 27. dubna se pan rektor zúčastní jednání s komisařkou Evropské komise 

- Výsledky 2. a 3. kola vzdělávacích projektů 4EU+ 

- 27. května 2021 proběhne hybridní formou výroční konference CEFRES 

- Byl zaslán dopis ohledně Eastern Partnership 

 

Prorektorka Wildová 

- Právě probíhá vyhodnocování dotazníkového šetření kvality II. 

- Byl rozeslán dotazník mezinárodního šetření kvality studentům učitelských oborů 

- Harmonogram akreditací 

- Poděkování fakultám za výběr programů k hodnocení kvality studijních programů 

- Probíhá 5. kurz rozvoje pedagogických kompetencí 

- Byla podaná přihláška k výzvě MŠMT na doučovací kempy 

- Zpráva o absolventském šetření na stránkách UK 

 

Prorektorka Králíčková 

- Jakékoliv dotazy či úpravy příjímacího řízení lze konzultovat na Studijním odboru 

RUK 

 



Prorektor Konvalinka 

- Proběhl deadline projektů soutěže Primus 

- ERC granty 

- Prostředky na výzkum mutací koronaviru 

- 22.4. v 10:00 proběhne Kulatý stůl k Vnitřnímu hodnocení UK a programu 

Cooperatio 

 

Prorektor Royt 

- 26. a 27. května proběhne na UK mezinárodní konference věnovaná výročí 1100. 

let od smrti Sv. Ludmily  

 

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

 

3. Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK  

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířené kolegium projednalo opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK. 

 

Závěr:  

RKR schvaluje materiál a ukládá ho předložit záměr prodloužení mimořádného stavu 

k projednání AS UK. 

 

4. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-strategického záměru 

Univerzity Karlovy za rok 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace 

Dlouhodobého- strategického záměru UK za rok 2020. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí Bilanční zprávu o naplňování plánu 
realizace Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy za rok 2020. 
 

5. Dílčí novela Řádu imatrikulací a promocí 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Řádu imatrikulací a promocí. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje předložit 

návrh dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí v předloženém znění k projednání 

v Akademickém senátu.   
 
6. Dílčí novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Rigorózního řádu UK. 

 

 

 



Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje ho předložit plénu 

AS UK.   
 
7. Novela Řádu celoživotního vzdělávání 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena novela Řádu celoživotního vzdělávání. 

 

Závěr: 
Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje předložit návrhy 

novely Řádu celoživotního vzdělávání k projednání Akademickému senátu UK. 

 

8. Organizační řády součástí  na UK 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy organizační řády součástí na UK. 

 

Závěr:  
RKR projednalo organizační řády součástí UK a doporučuje ho předložit k projednání 

Akademickému senátu UK. 

 

9. Bakalářské promoce v akademickém roce 2020/2021 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o konání bakalářských promoci 

v akademickém roce 2020/2021. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

10.  Hodnocení výzkumných organizací a jejich oborů podle metodiky 2017+ ve 3. roce 

implementace – výsledky Univerzity Karlovy v modulech M1 a M2. 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o výsledcích hodnocení českých 

vysokých škol a postavení Univerzity Karlovy v hodnocení výzkumných organizací podle 

Metodiky M17+ ve třetím roce její implementace, a to v modulech M1 a M2. 
 
Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

  
11.  Vnitřní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově – předložení Executive summary 

a Hodnotících zpráv součástí.  

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zprávu o výsledcích vnitřního hodnocení 

vědecké práce na Univerzitě Karlově v letech 2014-2018. 

 

 

 



Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí výsledky vnitřního hodnocení vědy na Univerzitě 

Karlově. 

 

12.  Zásady programu Cooperatio  

(prorektor Konvalinka) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh opatření rektora Zásady programu 

Cooperatio, který byl oproti verzi vzešlé ze zasedání kolegia dne 15. 3. 2021 upraven na 

základě došlých připomínek. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora projednalo a vzalo na vědomí předložený materiál. 

 

13. Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti 

(prorektor Konvalinka) 

 

Členům RKR byl předložen materiál strategický fond Univerzity Karlovy na podporu tvůrčí 

činnosti. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál 

 

14. Strategické priority UK pro operační program J. Á. Komenský a související dotační 

zdroje na léta 2022 – 2026 (resp. 2028) – 1. verze 

 (prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh základu strategických priorit UK pro OP 

JAK a související finanční zdroje a návrh dalších kroků, směřujících ke konkretizaci těchto 

priorit a přípravě UK na programové období 2021 až 2025 (resp. 2028). 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora souhlasí beze změn s navrženým základem strategických priorit 

UK pro operační program J. Á. Komenský (OP JAK) a související dotační zdroje a s realizací 

dalších kroků. 

15. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ 

 (rektor Zima) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen návrh na řešení žádostí o podporu z fondu 

„Mikuláš“. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a 

doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu UK. 

 

 

 

 



16. Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších 

součástí UK 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Pravidla pro poskytnutí mimořádné 

pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy. 

 
Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na 

investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK a doporučuje je předložit ke schválení 

Akademickému senátu UK. 

 

17. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého 

výhledu UK na roky 2022 a 2023 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh provozního a kapitálového rozpočtu 

Univerzity Karlovy na rok 2021 a výhledu Univerzity Karlovy na roky 2022 a 2023. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK 

na rok 2021 a střednědobý výhled UK na roky 2022 a 2023 a doporučuje je předložit AS UK 

ke schválení. 

 

18. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

 (kvestor Horáček, kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen rozpis příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově 

pro rok 2021. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 

2021 a doporučuje jej předložit Akademickému senátu UK. 

 

19. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací 

na Univerzitě Karlově v roce 2022. 
 
Závěr: 
Rozšířené kolegium rektora se seznámilo s návrhem Principů pro rozdělování příspěvku a 

dotací na UK v roce 2022. Připomínky zaslat do 7. května 2021. 

 

20.  Problematika financování doktorského stipendia 

(členka kolegia rektora Lopatková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o problematice financování doktorského 

stipendia. 

 



Závěr: 

RKR vzalo zprávu na vědomí a stanovilo jako další postup obrátit se na MŠMT s žádostí o 

vyjádření. 

 

21. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů 

souvisejících se studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2021  

(prorektorka Králíčková) 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh rozpočtu příspěvků MŠMT na podporu 

financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se speciálními potřebami 

v roce 2021. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu  

financování zvýšených nákladů UK na studium studentů se speciálními potřebami pro rok 

2021. 

 

22. Podpora studentů a zaměstnanců UK v rámci duševního zdraví 

(prorektorka Králíčková) 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o podpoře studentů a zaměstnanců 

Univerzity Karlovy v rámci duševního zdraví. 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí materiál o Podpoře studentů a zaměstnanců UK 

v rámci duševního zdraví. 

23. Plán rovných příležitostí na UK 

(prorektorka Králíčková, prorektorka Rovná, prorektor Konvalinka, kancléř Prášil) 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově. 

Závěr: 

RKR bere plán rovných příležitostí na UK na vědomí. 

24. Zpráva o činnosti CU Staff Welcome Center 

(kancléř Prášil) 

RKR byla předložena zpráva o činnosti CU Staff Welcome Center. 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti CU Staff Welcome Centre a 

schvaluje navýšení jeho rozpočtu. 

25. Smlouva na akvizici nakladatelství SLON do portfolia Nakladatelství Karolinum 

(prorektor Royt) 

Rozšířenému kolegiu byla předložena akviziční smlouva s nakladatelstvím SLON. 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora schvaluje uzavření akviziční smlouvy s majiteli Sociologického 

nakladatelství (SLON). 



26. Elektronické značky dokumentů a autorizovaná konverze – doporučené postupy 

(kancléř Prášil) 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen materiál Elektronické značky dokumentů a 

autorizovaná konverze. 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

27. Různé 

- Obnovení praktické výuky na VŠ 

- Zvažováno je přidání dalšího termínu zasedaní RKR a to 17. května 2021, bude 

upřesněno 

Zapsala: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 17. května nebo 24. května 2021 v 10,00 hod. 

v Malé aule Karolina nebo distanční formou přes MS Teams. 

 
 
 
 
 
 


