
Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 4. února 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

Ing. Jiří Dlouhý 

PhDr. Ivan Duškov 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 

Doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Sergey Slobodyan, M.A., Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Tomáš Lacina 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

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

 

Pan rektor přítomné přivítal na 4. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

1. příprava správní žaloby na prezidenta ČR ve věci nejmenování dvou docentů profesory 

2. jednání s RVVI: k otázce vykazování hospodářských a nehospodářských činností; Metodika 17+; 

byl schválen pilotní projekt na moduly 3 – 5, do kterého je UK zapojena 

3. nastavení limitů pro promoční akty na UK 

4. struktura studijních programů pro předložení k akreditacím 

5. proběhla jednání v Heidelbergu, během nichž bylo uzavřeno rozšířené Memorandum o Alianci 

4EU+ s univerzitami v Miláně a v Kodani, celkový počet zapojených univerzit je aktuálně 6 

6. nárůst rozpočtu v oblasti vědy 

7. info o setkání s představiteli kanadského parlamentu dne 18. 1. 2019 

8. proběhlo slavnostní předání Ceny Karla IV. emeritnímu prezidentovi SRN Joachimu Gauckovi 

a jeho následná přednáška - dne 21. ledna 2019 ve Vlasteneckém sále Karolina 

9. investiční projekty: proběhlo jednání s paní náměstkyní Matuškovou k projektu Kampus Albertov; 

info o investičních programech na koleje a menzy a na lékařské a pedagogické fakulty 

10. projekt MEPHARED 

11. profilové obory Univerzity Karlovy – fakulty budou v nejbližších dnech obeslány dopisem 

s návrhem na jejich aktualizaci 

12. byl schválen grant INTER-TRANSFER – Univerzita Karlova získala podporu pro 4 projekty 

13. smlouvy UK s AV ČR pro zajišťování společných doktorských studijních programů – musí být 

zachována dvojí afiliace 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektorka Rovná 

 

- Aliance 4EU+ - aktuální informace k připravovanému projektu 

 

Prorektorka Wildová 
 

- k problematice převodů studentů ze starých studijních programů do nově akreditovaných SP 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- info o jednání RVVI: probíhá finalizace hodnocení podle Metodiky 17+; vyjednávání rozpočtu 

na rok 2020 a na další léta 

- Primus – 1. března 2019 bude vyhlášeno 4. kolo soutěže; poděkování všem, kdo se zúčastnili 

akce Primus Day dne 17. 1. 2019 

- v rámci 4EU+ byl vyhlášen program na podporu projektů, které spojují vzdělávání a vědu 

- poděkování fakultám za zaslání návrhů na výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae 

- setkání s proděkany pro vědu proběhne dne 7. 2. 2019 

- profilové obory UK – aktualizace a snížení jejich počtu, probíhá komunikace s fakultami 

 

Prorektor Škrha 

 

- ve dnech 16. – 17. května 2019 proběhne na UK akce Padova meets Prague 
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Prorektorka Králíčková 

 

- poděkování všem, kdo se podíleli na 4. ročníku Juniorské univerzity, který byl úspěšně ukončen 

- 4EU+ - info k již zmíněné výzvě – týká se také podpory spolupráce v oblasti vytváření nových 

vzdělávacích počinů 

 

Kvestorka Oliveriusová 
 

- k OR 2/2019 O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy 

 

Kancléř Prášil 

 

- byla schválena osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy UK za rok 2018, která bude 

obsahovat komplexní informace a zahrnutá data se stanou zdrojem pro další využití; fakultní 

koordinátoři sběru dat budou požádáni o spolupráci ve druhé polovině února 2019 

 

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

 

 

3. Statistický přehled promocí docentů a profesorů 
(rektor Zima) 

 

Členové RKR byli seznámeni se statistickým přehledem promoce profesorů ze dne 18. 12. 2018 

a promoce docentů, která se uskuteční dne 11. 2. 2019 od 11:00 hodin ve Velké aule Karolina. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

4. Struktura studijních programů a výhled předkládání návrhů studijních programů 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen výhled předkládání návrhů studijních programů pro 

akreditační období 2019/20. Z dosavadních údajů vyplývá, že v následujícím období bude předloženo 

262 studijních programů (z toho 175 pregraduálních a 87 doktorských SP). 

Fakulty byly požádány o kontrolu předloženého materiálu a zaslání svých připomínek OKVA do pátku 

8. 2. 2019. Dále byly fakulty vyzvány, aby jednotlivé studijní programy podávaly ke schválení 

v nejbližším možném termínu tak, aby bylo možné garantovat jejich schválení do termínu řádného 

zveřejnění přijímacího řízení (1. 10. 2019). 

 

Závěr: RKR bere výhled předkládání návrhů studijních programů na vědomí s tím, že pokud by měl být 

předložen zcela nový studijní program, který nebyl uveden v aktuálním výhledu, bude tento konzultován 

se všemi děkany. 

 

 

5. Návrh nové verze Metodiky studia cotutelle a návrh změn vzorové smlouvy 

(prorektorka Wildová) 

 

Předkládaný návrh Metodiky studia cotutelle se týká konkrétní formy spolupráce mezi Univerzitou 

Karlovou a zahraniční univerzitou při uskutečňování doktorského studijního programu – tzv. společného 
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vedení disertační práce, známého pod francouzským názvem „cotutelle“. Cílem této úpravy bylo text 

zestručnit a upravit tak, aby byl srozumitelný pro všechny potenciální uživatele. 

Návrh metodiky i návrh změn vzorové smlouvy jsou konzultovány s fakultami, které mají možnost 

vyjádřit své připomínky do konce února 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora souhlasí s předloženými materiály a doporučuje je po 

připomínkování fakult zveřejnit na webových stránkách UK. 

 

 

6. Plán přípravy Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen k projednání Plán přípravy Strategického záměru Univerzity 

Karlovy (SZ UK) na období 2021-2025. Předkládaný Plán přípravy předpokládá, že příprava 

a projednávání nového SZ UK proběhne ve dvou etapách, v období od ledna roku 2019 do června 2020. 

V první etapě budou formulovány hlavní priority rozvoje Univerzity Karlovy pro období 2021-2025, na 

jejichž stanovení se vedle vedení UK budou podílet i fakulty a další součásti, odbory rektorátu i vnější 

aktéři. Ve druhé etapě budou moci výše uvedení aktéři návrh připomínkovat, tyto připomínky budou 

zohledněny v podobě druhého návrhu. Ve třetí etapě proběhne schválení SZ UK samosprávnými orgány 

Univerzity a následně bude předložen MŠMT k projednání a zveřejněn na stránkách UK. 

Fakulty budou dne 4. 2. 2019 obeslány dopisem pana rektora s výzvou k předkládání svých návrhů na 

priority. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

7. Informace o stavu realizace celouniverzitních projektů OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o stavu realizace celouniverzitních projektů UK 

financovaných z OP VVV. 

 

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

celouniverzitních projektů OP VVV. 

 

 

8. Informace k plánovaným výzvám OP VVV 

(prorektor Hála) 

 
Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena informace k plánovaným výzvám v OP VVV 

a související aktualizaci Strategického plánu realizace UK, který je povinnou přílohou žádostí o podporu 

u výzev pro VŠ, financovaných z ERDF v OP VVV. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k plánovaným výzvám v OP 

VVV, ke stavu aktualizace Strategického plánu realizace UK a k provedeným nebo plánovaným dalším 

krokům. 
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9. Informace k problematice přímých výdajů v položkách „místní kancelář“ a „režie“ 

v projektech OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k problematice přímých výdajů v položkách 

„místní kancelář“ a „režie“ v projektech OP VVV. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci k problematice přímých 

výdajů „místní kancelář“ a „režie“ v projektech OP VVV. 

 

 

10. Různé 
 

- paní děkanka Němcová Tejkalová vyjádřila Odboru projektové podpory RUK poděkování za 

výbornou spolupráci 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 25. března 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


