
Zápis z 9. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 29. září 2021 od 10,00 hodin hybridní formou 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 9. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Proběhlo jednání s ministrem Plagou o rozpočtu vysokých škol 

- Proběhlo jednání ohledně financování Národního plánu obnovy  

- Návštěva stavby UNIMEC II. v Plzni 

- V pondělí 4. 10. poklepání základního kamene Kampusu Albertov 

- Příprava veřejné zakázky na Kampus Albertov 

- UK vstoupila spolu s Akademií věd do investičního fondu i&i Biotech Fund 

- CUIP se transformuje na akciovou společnost 

- Skončila odvolací řízení 

- Poděkování za přijímací řízení 

- Počet studentů 

- Konání imatrikulací je povoleno 

- Poděkování ředitelce Římanové za přechod na novou knihovnickou platformu ALMA 

- Jednání o nákupu elektronických informačních zdrojů 

- Poděkování za pořádání letních kempů 

- Minulý týden proběhlo setkání s představiteli univerzitních asociacích (Coimbra Group, 

UNICA, EUROPAEUM, EUA, LERU) 

-  Program Cooperatio – obsah programu bude projednán během podzimu na VR  

- Nové rankingy univerzit 

- 5. října koncert – nové varhany ve Velké aule Karolina 

- 14. ledna 2022 se bude konat ples UK 

- 6. října budou uděleny dva čestné doktoráty  

- Projednávání návrhů na jmenování profesorů 

- 15. října proběhne prezentace kandidátu na rektora UK, dne 22. října pak samotné volby 

- Probíhají volby děkanů na některých fakultách 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Kancléř Prášil 

- Protivlivový manuál pro VŠ 

- GDPR - Interní oznamovací systém 

- K 31. 12. rezignace na funkci kancléře, bude vypsáno výběrové řízení 

 

Prorektor Konvalinka 

- Rada vlády - jednání k NPO 

- Proběhlo vyhlášení ceny NEURON 

- Pracuje se na přípravě projektu Cooperatio 

 

Prorektorka Rovná 

- Byla vydána Pražská deklarace č. 2 
- V sobotu proběhla akce LERU-CE7 
- Program CELSA 



- Byla vytvořena pracovní skupina k předsednictví ČR v EU 
- Strategie 4EU + pro další období 
- Univerzita Karlova předá v listopadu předsednictví 4EU+ Univerzitě Heidelberg  
- 20. listopadu se bude konat International Alumni day 
- 8. prosince VIP Alumni v Bruselu 
- V říjnu proběhnou zlaté promoce 
- Spolupráce v rámci Eastern Partnership 
- Proběhlo jednání s rektorkou univerzity v Göteborgu 

 
Prorektorka Králíčková 

- Poděkování za přijímací řízení 
- Juniorská univerzita 

 
Prorektor Hála 

- Proběhl Kulatý stůl k NPO a OP JAK 

 

Prorektor Škrha 

- 4. 10. zahájení výstavy Vienna Circle v Karolinu 

 

Prorektor Royt 

- Bude vyhlášeno další kolo programu NAKI 

 

Prorektorka Wildová 

- Proběhlo výjezdní zasedání RVH 

- Výsledky celostátního dotazníkového šetření 

- Poděkování členům RVH 

- Dotazníkové šetření s garanty 

 

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

 

3. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 
(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky 

spojené se studiem. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 

Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

4. Přihláška ke studiu – zavedení nové povinné složky 

(prorektorka Králíčková, prorektor Bárta) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Přihláška ke studiu – zavedení nové 

povinné složky. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje zapracování 

připomínek. 

 



5. Naplňování doporučení následného mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy 

Evropskou asociací univerzit  - Institutional Evaluation Programme: PROGRESS 

REPORT 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál naplňování doporučení následného 

mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy Evropskou asociací univerzit  - Institutional 

Evaluation Programme: PROGRESS REPORT 
 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený dokument na vědomí. 

 
6. Průzkumná šetření v pregraduálních studijních programech na Univerzitě Karlově: 

Jednotný postup v jejich realizaci  
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál, který definuje jednotný postup pro 

realizaci celouniverzitních průzkumných šetření mezi uchazeči, studenty a absolventy 

pregraduálních studijních programů. 
 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

7. Hodnocení vědy na UK – zpětná vazba hodnotitelů, fakult, realizačního týmu 
(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předložen materiál Hodnocení vědy na UK – zpětná vazba 

hodnotitelů, fakult a realizačního týmu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál. 

 

8. Science Slam – aktivity vědecké soutěže 2021 a plán aktivit na rok 2022   

      (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Science Slam – aktivity vědecké soutěže 

2021 a plán aktivit na rok 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí aktivity projektu Science Slam na rok 2021 

a v rámci jeho udržitelnosti doporučuje usilovat o získání licence FameLab (ověřená 

mezinárodní soutěž pro studující a pracující ve vědeckých oborech) úspěšně organizovaná 

posledních více než 10 let Britskou radou / British Council ve více než 30 zemích světa. 

 

9. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2022 

 (prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o projektových záměrech v rámci CRP 

2022 a výběru doporučených projektů k dopracování a předložení za Univerzitu Karlovu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci k výběru Centralizovaných 

rozvojových projektů (CRP) pro rok 2022. 

 



10.  Úpravy záznamů o průběhu obhajoby v repozitáři závěrečných prací – hodnocení 

projektu a další postup  
(prorektorka Králíčkova, člen kolegia rektora Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Úpravy záznamů o průběhu obhajoby 

v repozitáři závěrečných prací. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí. 
  
11.  Metodický pokyn pro zpracování biometrických údajů na UK s důrazem na 

vzdělávací činnost  
(prorektorka Králíčková, člen kolegia Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen Metodický pokyn pro zpracování biometrických 

údajů na UK s důrazem na vzdělávací činnost. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí. Případné 
připomínky zaslat panu Mgr. Jindrovi do 10.10. 
 

12. Strategický záměr fakult pro období 2021 - 2025 

(kancléř Prášil) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál, který v přehledové podobě představuje 

strategické záměry jednotlivých fakult pro roky 2021–2025. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

13. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021 – 2025 pro rok 2022 
(kancléř Prášil) 

 

Členům RKR byl předložen plán realizace Strategického záměru UK 2021-2025 pro rok 2022. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jej předložit 

na Vědeckou radu, Akademický senát a Správní radu UK. 

 

14. Zpráva o užívání celouniverzitních licencí ZOOM na Univerzitě Karlově v době 

mimořádných opatření a výhled do nadcházejícího období  
(prorektorka Králíčková, člen kolegia rektora Fontana, ředitelka Římanová) 

 

Členům RKR byla předložena zpráva o užívání celouniverzitních licencí ZOOM na Univerzitě 

Karlově v době mimořádných opatření a výhled do nadcházejícího období. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí zprávu o užívání nástroje ZOOM v období 

od 03/2020 do 06/2021, včetně zprávy o pořízení licencí pro tento nástroj na akademický rok 

2021/2022 maximálně v objemu shodném s akademickým rokem 2020/2021. Rozšířené 

kolegium bere na vědomí informaci o přípravě pravidel distribuce licencí od dalšího 

akademického roku 2022/2023. 

 

 

 



15. Stanoviska fakult k problematice financování doktorského stipendia 
 (doc. Lopatková) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen materiál Stanoviska fakult k problematice 

financování doktorského stipendia. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a schválilo další postup. 

 

16. Návrh řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ 
(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh na řešení žádostí o podporu z fondu 

„Mikuláš“ a bere jej na vědomí. 
 

17. Návrh vypořádání připomínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke 

Strategickému záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 - po vyjádření členů 

KR  
(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh vypořádání připomínek MŠMT ke 

Strategickému záměru UK pro období 2021 – 2025 – po vyjádření členů KR. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předkládaný materiál na vědomí. 

 

18. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí 

k 30. 6. 2021 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen materiál Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy 

a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021. 

 

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

Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021. 

 

19. Záměr účasti Univerzity Karlovy (prostřednictví CUIP s.r.o.) na i&i Biotech Fund 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen záměr účasti Univerzity Karlovy (prostřednictví 

CUIP s.r.o.) na i&i Biotech Fund. 

 

Závěr: Rozšířené Kolegium rektora projednalo záměr účasti Univerzity Karlovy 

(prostřednictví CUIP s.r.o.) na i&i Biotech Fund a vyjadřuje podporu. 

 

 

 

 

 



20. Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

(kancléř Prášil) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh postup k dotazníku spokojenosti 

zaměstnanců. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje navržený postup. 
 

21.  Příručka „Průvodce světem GDPR pro personalisty UK“ 

(kancléř Prášil) 

 

RKR byla předložena příručka „Průvodce světem GDPR pro personalisty UK“. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí. 

 

22. Nabídka odkoupení provozu restaurace U Supa 
(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegia rektora byla předložena nabídka odkoupení provozu restaurace U Supa. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo nabídku odkoupení provozu restaurace 

a pivovaru U Supa a bere ji na vědomí. 
 

23. Program na 17. listopad 2021 

(člen kolegia Zima) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen program akcí k 17. listopadu 2021. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál. 
 

24. Různé 

- Ředitelka Kosová  - pozvánka na přednášku na téma domácí násilí, 7.10. Kampus 

Hybernská 

- Kvestor Horáček informoval o podpisu memoranda s Centrum Paraple. V rámci této 

spolupráce proběhne na UK 11. listopadu akce „Den na vozíku“ 

- Informace o podpisu memoranda -  vývoj nealkoholického piva 

 

Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 8. listopadu 2021 v 10,00 hod. v Malé aule 

Karolina. 

 
 
 
 


