
Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 2. května 2018 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

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

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

PhDr. Ivan Duškov 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Tomáš Lacina 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc 

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

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

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

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 5. zasedání RKR a informoval přítomné o následujících tématech: 

2. studentský Majáles úspěšně proběhl 1. května 2018 

3. schůzka s premiérem v demisi, Andrejem Babišem, ve věci financování vědy a VVŠ, bylo 

zveřejněno společné prohlášení 

4. avízo jednání s ministryní financí v demisi Schillerovou dne 10. 5. 2018 k rozpočtu pro VVŠ 

5. vymáhání poplatků spojených se studiem – je v závěrečné fázi 

6. uznávání středoškolského a bakalářského vzdělání - OR vyjde v nejbližších dnech 

7. institucionální akreditace – očekáváme písemné rozhodnutí NAÚ; RVH projednává návrhy 

studijních programů 

8. doktorské studijní programy – proběhl kulatý stůl se všemi předsedy oborových rad, probíhají 

setkání koordinačních rad, poslední koordinační rada se sejde dne 3. 5. 2018, následně bude po 

připomínkách vydán Manuál pro doktorské studium; pan rektor fakulty osloví formou dopisu 

s požadavkem na prověření všech školitelů a oborových rad; pro všechny doktorské studijní 

programy bez výjimky platí stejná pravidla 

9. elektronizace SZZK – je v závěrečné fázi, fakulty budou informovány dopisem 

10. proběhly oslavy 670 let od založení UK a den CŽV včetně Zlatých promocí 

11. avízo udělení čestných vědeckých hodností Dr.h.c. Prof. Philippe Martinovi a Prof. Jánu Vilčekovi 

dne 16. 5. 2018 ve 14:00 h ve Velké aule Karolina 

12. výzvy OP VVV - „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ a plánované výzvy do konce 2018 

13. Metropolitní plán 

14. postup utváření Aliance 4EU 

15. Dny UK v Itálii v termínu 20. – 23. 5. 2018 

16. proběhlo zasedání Mezinárodní rady UK 

17. Metodika 17+ a hodnocení vědy 

18. proběhl kulatý stůl ke GA UK 

19. rozsudek Městského soudu v Praze ve věci zasahování orgánů veřejné moci do rozhodování 

orgánů univerzity (nejmenování profesorů UK prezidentem Zemanem) 

20. na den 28. 10. 2018 je na Albertově oznámeno konání akce UK, aby fakulty měly možnost prostor 

využít a abychom předešli jeho znevážení 

21.  řešení studijní (ne)úspěšnosti – zejména v doktorských studijních programech 

22. fakulty budou obeslány dopisem k problematice IT – SIS 

23. pracovní inzerce v anglickém jazyce - bude spuštěna na centrálních stránkách UK 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Rovná 

 

- info o situaci v Klubu Alumni – má asi 1400 členů, jejich počet se stále zvyšuje; probíhá 

spolupráce s alumni v zahraničí - zejména během Dnů UK; koncem roku 2018 se uskuteční akce 

s VIP alumni; organizují se přednášky; dne 27. 6. 2018 proběhne Zahradní slavnost ve 

Valdštejnské zahradě; dne 9. 5. 2018 v 16:00 h se U Rotlevů setkají zástupci fakultních spolků 

- avízo návštěvy tří nositelů Nobelovy ceny z Francie na UK – probíhá ve spolupráci 

s Francouzskou ambasádou: dne 20. 6. 2018 od 17:00 h se v Národním domě na Vinohradech 

uskuteční akce nazvaná „Sounds of Science“, vstupenky budou k dispozici; dne 21. 6. 2018 
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pořádá MFF UK přednášku jednoho z nobelistů, Serge Haroche, určenou pro odbornou 

veřejnost 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- přihlášky do projektu PRIMUS byly uzavřeny, celkem bylo podáno 28 přihlášek 

- avízo setkání s fakultními koordinátory pro vnitřní hodnocení vědy dne 15. 5. 2018 v 15:00 h 

- info o účasti na Summitu Times Higher Education v Olomouci ve dnech 24. – 25. 4. 2018 

a umístění v rankingu THE univerzit zemí střední a východní Evropy – UK je na 4. místě 

 

Prorektor Royt 

 

- avízo vernisáže výstavy Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů dne 

9.5.2018 v 17:00 hodin v Křížové chodbě Karolina 

- hodnocení monografií – proběhly závěrečné schůzky, výsledky budou oznámeny 

 

Prorektorka Wildová 

 

- průběžné info o projednávání návrhů studijních programů Radou pro vnitřní hodnocení 

- k návrhu novely vysokoškolského zákona týkajícího se prodloužení akreditací stávajících 

studijních programů do roku 2024 

 
Prorektor Škrha 

 

- byl rozeslán dopis fakultám týkající se ukazatele D – rozdělení finančních prostředků z MŠMT 

určených pro kontakt se zahraničím a posilování internacionalizace, tyto prostředky by měly být 

využity zejména v rámci strategických partnerství 

- info o rozdělení Fondu mobility – fakultám již byly oznámeny výsledky 

 
Prorektor Gerloch 
 

- avízo předávání jmenovacích dekretů docentům dne 4. 6. 2018 v 11:00 h ve Velké aule Karolina 

- k otázce autonomie vysokých škol 

 
Prorektor Hála 

 

- Metropolitní plán – zapojení UK do připomínkového řízení 

- výzva OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ – průběžné info 

- ke zrušení zařízení UK v Dobrušce 

 

Kancléř Prášil 

 

- info o projektu HR Award – poděkování za jmenování fakultních koordinátorů, koordinátorkou 

projektu za UK je Mgr. Tereza Svobodová; v současné době probíhá zpracování interní analýzy, 

schůzka s fakultními koordinátory a proděkany pro vědu se uskuteční 15. 5. 2018 od 13:30 h,  

od 15:00 h navazuje schůzka k vnitřnímu hodnocení vědy 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
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3. Vyhodnocení odpovědí fakult na dopis týkající se počtu uchazečů zapsaných do studijních 

programů v češtině a záměrů v oblasti cizojazyčných studijních programů 

(rektor Zima) 

 

Členové RKR byli seznámeni s vyhodnocením odpovědí na dopis zaslaný fakultám ve věci počtu 

uchazečů zapsaných do studijních programů v češtině. Pan rektor požádal fakulty o průběžné 

informace o stavu přijímacího řízení. Dále byla rozšířenému kolegiu rektora předložena souhrnná 

zpráva o záměrech fakult v oblasti cizojazyčných studijních programů. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

4. Plánované aktivity UK v rámci Aliance 4EU 

(prorektorka Rovná) 

 

Podpisem deklarace v březnu 2018 vytvořila Univerzita Karlova spolu s Universität Heidelberg, 

Sorbonne Université a Uniwersytet Warszawski Alianci 4EU, strategické partnerství s cílem dále 

prohloubit již existující spolupráci ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci. V současné době 

probíhají intenzívní přípravy společného projektu. Členové RKR byli informováni o aktivitách, které 

UK plánuje v rámci Aliance 4EU realizovat. Setkání prorektorů sdružených univerzit proběhne ve dnech 

25. – 26. 5. 2018 v Paříži, schůzka všech rektorů Aliance 4EU se uskuteční v Praze dne 29. 6. 2018. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

5. Herzl Center of Israel Studies 

(prorektorka Rovná) 

 

Univerzitní centrum Herzl Center of Israel Studies (Centrum) bylo ustaveno na základě Memoranda 

o porozumění mezi Univerzitou Karlovou, zastoupenou FSV UK, a Izraelským institutem. Členové 

RKR byli seznámeni s plánovanými oblastmi aktivit, které bude nově vzniklé Centrum naplňovat. Jeho 

činnost je plně v souladu se strategickým záměrem a dlouhodobými cíli internacionalizace Univerzity 

Karlovy a Izraelského institutu. Zájem o zapojení projevilo sedm fakult UK, další fakulty mají možnost 

se připojit do 15. 5. 2018, následně bude v červnu 2018 vydáno opatření rektora. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

6. Bonifikace programů Progres pro rok 2018 

(prorektor Royt) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál týkající se výše finančních bonifikací programů 

Progres pro rok 2018. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje jej předložit ke 

schválení Akademickému senátu UK. 
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7. Návrh založení dceřiné společnosti UK 

(kancléř Prášil) 

 

Předložený dokument rozpracovává projektový záměr založení dceřiné společnosti UK. Navržená řešení 

vycházejí z analýz, které od začátku roku 2018 nechalo zpracovat Centrum pro přenos poznatků 

a technologií UK. Dokument popisuje právní formu, činnost, způsob řízení a kontroly dceřiné 

společnosti, její vztah k Univerzitě Karlově a způsob financování. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora souhlasí s předloženými materiály a doporučuje jejich postoupení 

Akademickému senátu UK a Správní radě UK. 

 

 

8. OR Zásady a pravidla ochrany osobních údajů na UK 

(rektor Zima) 

 
Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Nařízení GDPR). Součástí kroků 

vedoucích k implementaci Nařízení GDPR v prostředí Univerzity Karlovy je také nahrazení stávajícího 

Opatření rektora č. 28/2015 – „Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců 

a dalších osob na Univerzitě Karlově“ novým opatřením rektora upravujícím odpovědnosti a požadavky 

na ochranu osobních údajů v rámci UK a vyhovujícím požadavkům Nařízení GDPR. 

Předložený návrh nového OR, připravený pracovní skupinou k problematice GDPR, vychází z již 

přijatých směrnic provádějících GDPR na jiných vysokých školách v ČR, zohledňuje metodická 

doporučení pro tuto oblast vydaná MŠMT a zahrnuje další aspekty ochrany osobních údajů, které 

pracovní skupina GDPR považovala za důležité tímto opatřením upravit (zejména v reakci na podněty 

a dotazy z fakult a dalších součástí UK). Opatření bude vydáno s účinností ke stejnému datu, kdy 

nabývá účinnosti Nařízení GDPR, tedy k 25. květnu 2018. 

Pověřencem pro GDPR za UK byl jmenován Mgr. Jan Jindra. Další setkání kontaktních osob fakult 

a součástí UK proběhne dne 15. 5. 2018 v Zelené posluchárně. 

Pan rektor poděkoval všem, kdo se na přípravách na implementaci Nařízení GDPR na UK podíleli. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere návrh opatření rektora a související informace na vědomí. 

 

 

9. Dílčí novela Vnitřního mzdového předpisu 

(kvestorka Oliveriusová) 
 

Dílčí novela Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy vznikla za účelem napravení 

technických nedostatků, které vyšly najevo při aplikaci nového Vnitřního mzdového předpisu UK 

s účinností od 22. 12. 2017. Členové rozšířeného kolegia rektora byli s navrhovanými změnami 

Vnitřního mzdového předpisu seznámeni. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo Návrh změny vnitřního mzdového předpisu a doporučilo 

předložit návrh Akademickému senátu UK. 
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10. Dílčí novela Stipendijního řádu UK 

(rektor Zima) 

 
Odbor pro studium a záležitosti studentů předložil rozšířenému kolegiu rektora dílčí novelu 

Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, jež obsahuje změnu týkající se výše doktorandského stipendia. 

Tato změna byla navržena s cílem umožnit fakultám stipendium více diferencovat a odměňovat 

doktorské studenty. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo návrh dílčí novely Stipendijního řádu UK na vědomí. 

 

 

11. Návrh rozpočtu UK pro rok 2018 a střednědobého výhledu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Členům RKR byl předložen návrh rozpočtu UK pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu UK na 

roky 2019 a 2020. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2018 

a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2019 a 2020 a doporučuje předložit jej AS UK 

ke schválení. 

 

 

12. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019 

(rektor Zima) 

 
Předložený návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 vznikl na základě 

projednávání aktualizace principů v období 22. 1. 2018 až 18. 4. 2018. V rámci tohoto procesu proběhla 

anketa s možností vyjádření k jednotlivým oblastem univerzitních principů, s návaznými jednáními 

kulatého stolu Ekonomické komise AS UK. Podněty obdržené k rozeslanému návrhu (zařazení areálu 

Jinonice mezi vyjmenované projekty a zastropování váhy podílu lékařských fakult po připočtení bodů 

generovaných fakultními nemocnicemi) předkladatel zohlední. 

 

Závěr: RKR schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019 

a doporučuje jej po projednání Ekonomickou komisí AS UK předložit AS UK ke schválení. 

 

 

13. Různé 
 

- paní ředitelka Ústřední knihovny UK PhDr. Radka Římanová, Ph.D. informovala členy 

rozšířeného kolegia rektora o završení smlouvy k projektu Czech E-lib v nejbližších týdnech 

a požádala fakulty o maximální využívání elektronických informačních zdrojů a upozorňování 

na jakékoli nedostatky, které by se vyskytly 

- příští RKR dne 4. 6. 2018 začíná již v 9:00 hodin 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 4. června 2018 od 9,00 hodin v Malé aule Karolina. 


