
Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 13. prosince 2021 od 10,00 hodin hybridně v Malé aule. 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 2. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Program Cooperatio byl schválen Vědeckou radou 

- 19. kolo soutěže GA UK běží 

- Vyšlo nové OR k vyhlášení PRIMUS a SVV 

- Tento týden bude vyhlášen vzdělávací projekt NPO 

- Proběhlo jednání na MŠMT ohledně investic a stavebních akcí 

- Vyšel aktualizovaný telefonní seznam zaměstnanců rektorátu UK a Vnitřní předpisy 

UK 

- Aktuální covid opatření 

- Vyhláška o povinném očkování COVID 

- Vánoční koncert UK se bude konat v úterý 21. 12. 2021 v 19 h ve Velké aule 
- Avízo 18. 1. 2022 Habilitace a doktorát Honoris causa 

- Ples UK je přesunutý na 9. 4. 2022 

- Žádost o stavební řízení na Kampus Albertov 

- Jednání s Komerční bankou o zhodnocení prostředků na účtech fakult  

- Zakládací listiny Univerzity Karlovy 

- Novoroční setkání s děkany a řediteli součástí ve dnech 5. a 6. 1. 2022 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

- 20. 11. 2021 se konal International Alumni day 

- 8. 12. 2021 proběhlo setkání s VIP Alumni v Bruselu 

- Svatoštěpánské setkání v kostele Sv. Apolináře 

- 1. – 2. 12. 2021 proběhlo setkaní Managment Committee 4EU+ v Miláně  

- Žádosti na Minigranty 4EU+ 

 

Prorektor Škrha 

- Minulý týden proběhlo jednání s proděkany pro zahraniční styky 

 
Prorektor Konvalinka 

- Minigranty  
- Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace  

 
Prorektor Royt 

- Informace o vyhlášení nového kola NAKI 

 

Člen kolegia Volf 

- Informace o průběhu GAUK  

 

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

 



3. Návrh novely Akreditačního řádu 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh novely Akreditačního řádu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a ukládá 

předložit návrh AS UK. 

 

4. Dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity 

Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a ukládá 

předložit návrh AS UK. 

 

5. 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 na vědomí. 
 
6. Úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Filozofie se zaměřením na 

vzdělávání  

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířené kolegium rektora projednalo úmysl předložit návrh bakalářského studijního 

programu Filozofie se zaměřením na vzdělávání. 
 

Závěr: RKR schvaluje úmysl Filozofické fakulty předložit návrh bakalářského studijního 

programu Filozofie se zaměřením na vzdělávání. 

 

7. Úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Porodní asistence 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířené kolegium rektora projednalo úmysl předložit návrh bakalářského studijního 

programu Porodní asistence. 

 

Závěr: RKR schvaluje úmysl Lékařské fakulty v Hradci Králové předložit návrh bakalářského 

studijního programu Porodní asistence. 

 

8. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2021 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o šetření mezi absolventy Univerzity 

Karlovy v roce 2021. 

 



Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.  

 

9. Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 2020/2021 

 (členka kolegia rektora Lopatková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen přehled o doktorském studiu na UK za akademický 

rok 2020/2021. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

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

9. 2021 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy 

a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2021. 

 

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

Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2021. 

 
11.  Analýza mezd na Univerzitě Karlově 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Analýza mezd na Univerzitě Karlově. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 
 

12. Pojišťovací služby pro Univerzitu Karlovu 

(kvestor Horáček) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Pojišťovací služby pro Univerzitu 

Karlovu. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo zprávu o výsledcích předběžných tržních 

konzultací před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž předmětem by mělo být centrální 

zajištění poskytování pojišťovacích služeb pro Univerzitu Karlovu a dále o variantním 

návrhu dalšího postupu, bere ji na vědomí a doporučuje variantu A: pokračovat 

v přípravě centralizovaného pojištění univerzity. 

 

13. Změny sociálního fondu 

(kvestor Horáček) 

 

Členům RKR byly předloženy změny sociálního fondu. 

 

Závěr: RKR projednalo navržené změny a vzalo na vědomí. 
 
 
 
 



14. Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 

2023 - 2027 

(prorektor Royt, člen kolegia rektora Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) 

na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložení návrhu složení kolekce páteřních EIZ 

(celouniverzitní financování), předplatné 2023 – 2027, ve verzi rozšíření páteřních EIZ nad 

rámce původního, vstupního návrhu o multioborové EIZ pro vědu, výzkum a výuku napříč 

obory (podpořeno Kolegiem rektora) Akademickému senátu Univerzity Karlovy v 

prosincovém termínu zasedání.  
 

15. Katalogy prací a pracovních pozic pro zaměstnance UK 

      (kvestor Horáček) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen návrh opatření rektora – Katalog prací a pracovních 

pozic pro zaměstnance UK. 

 

Závěr: RKR schvaluje Katalogy prací a pracovních pozic pro zaměstnance UK. 

 

16. Opatření k ochraně oznamovatelů 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora bylo předloženo Opatření k ochraně oznamovatelů. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o povinnostech k ochraně 

oznamovatelů a doporučuje přijmout potřebná opatření k jejích realizaci. 
 

17. Informace o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů do AR 2021/22 

v grafech 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o počtu přihlášených, přijatých 

a zapsaných uchazečů do AR 2021/22. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

 

18. Informace o stavu realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních 

fondů na UK 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o stavu realizace (čerpání) projektů 

UK financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace 

projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na UK. 

 

 



19. Zadávací dokumentace programu Exceles 

(prorektor Hála, prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k zadávací dokumentaci programu 

Exceles. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace k zadávací dokumentaci 

programu Exceles. 

 

20. Restrukturalizace zápůjčky FHS 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh restrukturalizace zápůjčky FHS. 

 

Závěr: Rozšířenému kolegiu rektora projednalo návrh restrukturalizace zápůjčky FHS 

s kladným závěrem a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK. 

 

21. Různé 

- Informace o Předpisech umožňující distanční/hybridní zasedání a hlasování per rollam 

- Informace o memorandu o spolupráci UK a města Plzeň 

- Pan kancléř Prášil se rozloučil s členy RKR a poděkoval za spolupráci 

 

 

Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 17. ledna 2022 v 10,00 hod a bude výjezdní, 

areál hospitálu Kuks, s možností připojit se online. 

 
 
 
 
 
 


