
Zápis z 8. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo 

dne 21. června 2021 od 10,00 hodin hybridní formou 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 8. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Příprava rozpočtu vysokých škol 

- Na UK byly rozděleny pololetní odměny  

- Fondy  

- Bude zveřejněn protivlivový manuál, o který požádala UK Ministerstvo vnitra ČR 

- Proběhla úspěšně výroční konference Coimbra group  

- 30. 6. proběhne setkání s rektory 4EU+ 

- Byla přijata Hamburská deklarace k udržitelnému vývoji na univerzitách 

- UK navštívila Svjatlana Cichanouská, běloruská opoziční politička 

- Přijímací řízení  - počet přihlášek 

- Fotografování na promocích je možné bez roušek (sundání roušek na dobu nezbytně 

nutnou) 

- Tisková konference ke Kampusu Albertov proběhne 29.6. 

- Vánoční koncert UK bude 21. 12. 2021 

- Instalují se nové varhany v Karolinu 

- Probíhá výstava Milana Kunce v Kampusu Hybernská 

- Byl rozeslán rozpis termínů KR, RKR, AS, VR 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

- 30 let výročí od založení CEFRES 
- návštěva francouzského ministra pro evropské záležitosti Clementa Beaune 
- 4EU+ je ve fázi dokončování Mid-term report 
- Evropská komise zvolila Bottom Up Approach 
- proběhne setkání 4EU+ Governing board 
- 22. 6. ustavující schůze Advisory board 
- 24. 6. se koná setkání s fakultami 
- pan rektor Zima se stal Honorary president Coimbra group 

 
Prorektorka Wildová 

- hodnocení studijních programů 

- probíhají konzultace o výsledcích dotazníkového šetření 2 

- ve dnech 21. 6. a 22. 6. probíhá konference Kyberfestival 2021  

- 23. a 24. 6. proběhne Konference k distančnímu vzdělávání 2021 

- poděkování za pořádání letních kempů 

 

Prorektor Gerloch 

- do konce října dát návrhy na čestný doktorát 
- do konce července dát návrhy na profesury, které projednají VR fakult do června 

 

 



Prorektorka Králíčková 

- Běloruští studenti – odlišné podmínky přijímacího řízení 
- chystá se přezkumná komise v 2. polovině srpna 

 

Prorektor Škrha 

- návrhy PostDoc 

 

Kvestor Horáček 
- krizový tým UK už nebude zasedat 

- ke konci června se ruší povinné testování zaměstnanců 

- testovací místo na Albertově je zrušeno 

 

Prorektor Konvalinka 

- rozpočet na vědu 

- finalizuje se návrh Národního plánu obnovy  

 

Členka kolegia rektora Shavit 

- poděkování fakultám za projekt Na Karlovku a za aktivní účast v projektu 

 

Člen kolegia rektor Fontana 

- Kramerius se uzavírá k 30.6. 

 

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

 

3. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy informace k vymáhání poplatků spojených se 

studiem. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

4. Stav realizace Platformy doktorského studia 

(doc. Lopatková, prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Stav realizace Platformy doktorského 

studia. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

 

5. Stav řešení Opatření č. 6 – Podpora a rozvoj doktorského studia na UK 

(doc. Lopatková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Stav řešení Opatření č. 6 – Podpora 

a rozvoj doktorského studia na UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje pokračovat 

v uvedených aktivitách. 
 
 



6. Návrh složení rad vědních oblastí programu Cooperatio 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh složení rad vědních oblastí programu 

Cooperatio. 
 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a tím složení 

jednotlivých rad vědních oblastí programu Cooperatio. 
 

7. Výsledky soutěže Primus a seznamu projektů navržených k financování 

a k prodloužení financování od roku 2022 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předložený výsledky soutěže Primus a seznam projektů 

navržených k financování. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

8. Rozpis prostředků na programy Progres pro rok 2021 

(prorektor Royt) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál, jehož předmětem je rozpis celkových 

letošních prostředků na programy Progres. 

 

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

 

9. Změna Zásad činnosti GAUK 

(prof. Volf) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora projednalo změnu Zásad činnosti GAUK. 

 

Závěr: RKR projednala a schválila materiál v předloženém znění. 

 

10. Strategické priority UK pro OP JAK a související dotační zdroje na léta 2022 – 2026 

(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 OP JAK  a související dotační zdroje a s realizací dalších kroků. 
  
11. Zpráva o implementaci nové platformy pro integrované knihovní služby 

(prorektor Royt, člen kolegia Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o implementaci nové platformy pro 

integrované knihovní služby. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo dokument s kladným stanoviskem. 



12. Vyhodnocení pilotního pořízení nástroje Grammarly pro Univerzitu Karlovu 

(prorektorka Králíčková, člen kolegia rektora Fontana) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora bylo předloženo vyhodnocení pilotního pořízení nástroje 

Grammarly pro UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předloženou zprávu o pilotním provozu 

Grammarly a vyjadřuje kladné stanovisko s pokračováním celouniverzitního předplatného 

licencí Grammarly na UK, ve stejném objemu počtu licencí jako v roce 2021. 

 

13. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotaci na UK v roce 2022 – modifikace 

návrhu 

(rektor Zima) 

 

Členům RKR byl předložen návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 

2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků 

a dotací na UK v roce 2022. 

 

14. Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu 

(kvestor Horáček) 

 

Členům RKR byl předložen návrh nového Vnitřního mzdového předpisu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh nového Vnitřního předpisu a doporučuje 

jeho předložení Akademickému senátu UK ke schválení.  

 

15. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých 

pracovníků a lektorů 

 (rektor Zima, kancléř Prášil) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen materiál principy kariérního rozvoje a hodnocení 

akademických a vědeckých pracovníků a lektorů. 

 

Závěr: RKR projednalo Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých 

pracovníků a lektorů. 

 

16. Souhrnná zpráva z hodnocení THP na ROZRUK 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena souhrnná zpráva z hodnocení THP na ROZRUK 

.  

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí, 
 

17. Prováděcí dokumentace přeměny CUIP na akciovou společnost 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2020. 



Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo prováděcí dokumentaci přeměny CUIP na 

akciovou společnost a navrhuje ji předložit k projednání Akademickému senátu UK a následně 

Správní radě UK. 

 

18. Různé 

- 22. 6. 2021 proběhne kulatý stůl 

- Byl podepsán dodatek smlouvy s Erudio s.r.o. 

- k 30. 6. končí v pozici vedoucí oboru vědy RNDr. Kvačková a k 31. 7. končí v pozici 

ředitele ÚVT ing. Papírník  - výběrově řízení bude vypsáno na podzim 

 

Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 29. září 2021 v 10,00 hod. v Malé aule 

Karolina. 

 
 
 


