144. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Praha, 16.2.2017
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 143. zasedání Pléna ČKR. Mladá Boleslav, 7.12.2017. Hostitelská vysoká škola ŠKODA
AUTO Vysoká škola, o.p.s.; rektor-hostitel P. Mertlík.
02. Fórum konferencí rektorů V4 a Jubilejní sympozium Maďarské konference rektorů
(MKR) – 17.-18.5.2018, Budapešť. Brno, 8.12.2017. Tajemnice ČKR M. Fojtíková
informovala 8.12.2017 členy ČKR o 2 akcích, které se konají 17.-18.5.2018 v Budapešti péčí
MKR a na které jsou zváni všichni členové ČKR. Těmito akcemi jsou: (1) Fórum Konferencí
rektorů V4, (2) Jubilejní sympozium při příležitosti 30. výročí založení MKR. Informace
s předběžným programem obou akcí, které byly zaslány 17.1.2018 MKR, poskytla z pověření
předsedy ČKR T. Zimy tajemnice ČKR týž den všem členům ČKR.
03. EUA Research Policy Working Group – nominace nového zástupce ČKR.
Brno, 10.12.2017. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
ředitelce pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA L. Borrell-Damián elektronicky sdělení
o nominaci nového zástupce ČKR v pracovní skupině EUA „Research Policy“, kterým by se
měl s účinností od 1.2.2018 stát místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata.
Nahradil by tak rektora Z. Kůse, jemuž končí 31.1.2018 rektorské funkční období, a tím
i členství v ČKR, s nímž je členství v pracovní skupině EUA spjato. Ředitelka pro výzkum a
inovace Sekretariátu EUA požádala poté tajemnici ČKR o zaslání životopisu nového kandidáta,
což se stalo 17.12.2017. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata se nakonec stal
členem uvedené pracovní skupiny už s účinností od 1.1.2018.
04. Veřejné zakázky na stavby – tabulka náměstka Velčovského k vyplnění. Praha, 11.12.2017.
Z pověření náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy
V. Velčovského zaslala 11.12.2017 tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR tabulku
týkající se veřejných zakázek na stavby k vyplnění (v souladu se závěrem diskuse k tomuto
tématu na 143. zasedání Pléna ČKR). Členové ČKR vyplněnou tabulku zasílali do 18.12.2017
na elektronickou adresu Kristyna.Zurkova@msmt.cz. Na základě získaných dat zaslal 4.1.2018
náměstek V. Velčovský tajemnici ČKR M. Fojtíkové pro informaci souhrnnou tabulku týkající
se stavebních zakázek OP VVV v letech 2015-2017 s žádostí o poskytnutí členům ČKR,
tajemnice ČKR tak učinila týž den.
05. Členství v ČKR rektorky Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o.
Praha, 11.12.2017. Předseda ČKR T. Zima zaslal dopis rektorce Soukromé vysoké školy
ekonomické Znojmo, s.r.o., H. Březinové se sdělením, že Plénum ČKR rozhodlo na svém
143. zasedání, které se konalo 7. prosince 2017, o jejím případném přijetí za členku ČKR
negativně. Pro přijetí se nevyslovil dostatečný počet hlasujících členů ČKR (zapotřebí bylo
minimálně 19 hlasů, a výsledkem tajného hlasování bylo pouze 14 pozitivních hlasů).
06. Fórum pro udržitelný rozvoj 2017. Praha, 12.12.2017. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala
28.11.2017 pozvánku na Fórum pro udržitelný rozvoj 2017, jež se konalo 12.12.2017 v Praze,
všem členům ČKR, kteří se akce mohli zúčastnit podle svého uvážení.
07. Zápis ze zasedání Reprezentativní komise (Praha, 29.11.2017). Praha, 13.12.2017. Vedoucí
Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 13.12.2017 členům Reprezentativní
komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol zápis ze zasedání, které proběhlo
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29.11.2017 v Praze. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zápis poskytla pro informaci členům Komory
A ČKR.
08. 22. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 14.12.2017. 22. zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo 14.12.2017 v Praze, se za ČKR zúčastnil
předseda ČKR T. Zima.
09. EUA 2017 Public Funding Observatory / Czech Republic. Brno, 14.12.2017. 1.12.2017
obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková z Evropské univerzitní asociace (EUA) draft zprávy
„Public Funding Observatory Report 2017“, která zahrnuje aktuální údaje a trendy ve
financování vysokých škol z veřejných zdrojů, k připomínkám ČKR. Tajemnice ČKR zaslaný
návrh zkonzultovala s místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální
K. Melzochem a na základě výsledku této konzultace se EUA dotázala, jaký je důvod
chybějících dat u ČR v části 1.4 označené jako Trend vývoje financování ve vztahu k trendu
vývoje HDP. Ukázalo se, že ze strany EUA došlo k opomenutí, což EUA v konečném materiálu
napravila.
10. Návrh MŠMT na strukturu výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2017.
Praha, 14.12.2017. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 14.12.2017 z MŠMT návrh na
strukturu výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2017 se související textovou a
tabulkovou přílohou. Tajemnice ČKR zásilku poskytla předsedovi ČKR T. Zimovi, který ji
15.12.2017 zaslal k vyjádření Předsednictvu ČKR do 20.12.2017. Z pověření předsedy ČKR
zaslal kancléř UK M. Prášil 21.12.2017 všechny připomínky členů Předsednictva ČKR
(T. Zima, rektor UK; M. Bek, rektor MU; J. Hančil, rektor AMU), které předseda ČKR obdržel,
žadateli na MŠMT.
11. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 11/2017. Praha, 14.12.2017. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 30.11.2017
předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo 14.12.2017
v Praze. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit, ČKR
na zasedání zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcová.
12. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 11/2017 (Praha, 14.12.2017) – informace
ze zasedání. Praha, 17.12.2017. Z pověření místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a
organizační J. Němcové poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu místopředsedy NAÚ
T. Jelínka s informacemi ze zasedání Rady NAÚ č. 11/2017, které se konalo 14.12.2017
v Praze, všem členům ČKR. Obsahem zprávy bylo sdělení, že NAÚ při posuzování žádostí
o akreditaci studijního programu doručených do 31.3.2018 nebude požadovat existenci
schválené zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a dalších
činností s nimi souvisejících, ani schváleného dodatku k této zprávě.
13. High-Level Group of Scientific Advisors of the Scientific Advice Mechanism to the EC.
Brno, 17.12.2017. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Laty zaslala
tajemnice ČKR M. Fojtíková Předsednictvu ČKR 17.12.2017 výzvu EUA k nominaci do High-Level Group of Scientific Advisors of the Scientific Advice Mechanism to the EC. Stanovisko
a/nebo návrh na nominaci mohli členové Předsednictva ČKR zaslat tajemnici ČKR nejpozději
2.1.2018. V požadovaném termínu žádný návrh podán nebyl.
14. Návrh osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Praha, 19.12.2017. Předseda ČKR T. Zima
obdržel 19.12.2017 od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
S. Labíka návrh osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ na základě výzvy č. 3/2017 s žádostí
o vyjádření ČKR. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den
dokument všem členům ČKR, kteří mohli své vyjádření zaslat do 3.1.2018. Do uvedeného
termínu reagovalo 7 členů ČKR (6 bez připomínek, 1 s upozorněním na formální chybu
spočívající v nesprávném uvedení funkce navrhovaného). Z pověření předsedy ČKR zaslala
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tajemnice ČKR 4.1.2018 na MŠMT (v kopii předsedovi NAÚ) stanovisko ČKR s tím, že ČKR
s předloženým návrhem vyslovuje souhlas a současně upozorňuje na formální chybu v uvedení
funkce jednoho z navrhovaných.
15. Hodnocení 2015 – dopis náměstka A. Markse. Praha, 21.12.2017. Náměstek pro řízení Sekce
pro vědu, výzkum a inovace Úřadu Vlády ČR A. Marks zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi
21.12.2017 dopis, kterým reagoval na dopis předsedy ČKR ze dne 14.11.2017, jenž byl
adresován místopředsedovi Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkovi a který se
týkal námitek proti výsledku Hodnocení 2015. Náměstek v dopise uvedl, že další kontroly
správnosti vypořádání námitek byly postoupeny Komisi pro hodnocení výsledku (KHV) a že
celý proces byl opakovaně konzultován a projednáván na zasedání KHV, která doporučila
ukončit úpravy spojené s Hodnocením 2015 a zahrnout tyto korigované výsledky do vstupu pro
Hodnocení 2016.
16. Průzkum uměleckých terapií – žádost o prošetření. Praha, 27.12.2017. Předseda
Muzikoterapeutického institutu ČR, z.s. (MIČR), J. Pejřimovský zaslal 27.12.2017 ČKR, resp.
jejímu předsedovi T. Zimovi dopis, kterým žádá o prošetření průzkumu uměleckých terapií
uskutečněného Univerzitou Palackého v Olomouci (UP). Předseda MIČR svoji žádost opírá
o podezření na nereprezentativnost průzkumu, o pochybnosti o jeho validitě a o zjištěné
nedostatky v distribuci dotazníku. Předseda ČKR zaslal 15.1.2018 předsedovi MIČR dopis,
v němž uvádí, že ČKR nemůže fungovat jako vyšetřovací komise a že je třeba věc řešit v rámci
UP komunikací s vedením UP. O odpovědi předsedy ČKR byli tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou
informováni všichni místopředsedové ČKR a rektor UP.
17. Úvodní zasedání Divácké rady České televize. Praha, 8.1.2018. Úvodní zasedání Divácké
rady České televize, které se konalo 8.1.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR
T. Zima. 19.1.2018 zaslal generální ředitel ČT P. Dvořák předsedovi ČKR dopis s poděkováním
za zájem o nově vznikající Diváckou radu ČT a s pozváním na 1. řádné zasedání, které se koná
16.4.2018. Přílohou dopisu byl záznam z úvodního zasedání se společnou fotografií účastníků.
18. 3. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 11.1.2018. 3. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
PS PČR se konala 11.1.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na
schůzi byla 4.1.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle
vlastního uvážení.
19. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 1/2018. Praha, 18.1.2018. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 3.1.2018 předsedovi
ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze 18.1.2018. Předseda
ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit, ČKR na zasedání
zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.
20. Slavnostní předání jmenovacích dekretů profesorům. Praha, 22.1.2018. Z pověření předsedy
ČKR T. Zimy zaslala 4.1.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková členům Komory A ČKR
podkladové materiály MŠMT pro Slavnostní předání jmenovacích dekretů profesorům, které se
uskutečnilo v Praze v Karolinu 22.1.2018.
21. Veřejná konzultace Evropské komise zaměřená na využívání Evropských strukturálních
fondů. Praha, 23.1.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 23.1.2018 tajemnice ČKR
M. Fojtíková všem členům ČKR dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
operační programy V. Velčovského s upozorněním na veřejnou konzultaci Evropské komise
zaměřenou na využívání Evropských strukturálních fondů, do které se členové ČKR mohou
zapojit podle vlastního uvážení.
22. 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 25.1.2018. 1. zasedání Sněmu RVŠ, které se
konalo 25.1.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR T. Zima.
23. Návrh Nařízení Evropského parlamentu. Praha, 25.1.2018. Ředitelka Odboru vysokých škol
MŠMT K. Gondková zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi 25.1.2018 návrh Nařízení Evropského
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parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána (SDG) pro poskytování informací,
postupů, asistenčního služeb a služeb pro řešení problémů, s žádostí o připomínky ČKR do
29.1.2018 dopoledne. Předseda ČKR zásilku 26.1.2018 poskytl členům Předsednictva ČKR a
vyzval je, aby své připomínky zaslali v požadovaném termínu přímo žadatelce.
24. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 26.1.2018.
Zasedání se zúčastnil stálý zástupce ČKR v Radě EUA M. Bek. Členka Výkonného výboru
EUA (EUA Board) H. Machková se musela z neodkladných pracovních důvodů omluvit. Se
stejným zdůvodněním se omluvila se i tajemnice ČKR M. Fojtíková (k problému se zvládnutím
všech pracovních povinností došlo v souvislosti s nepředpokládaným přestěhováním Kanceláře
ČKR do jiných prostor v rámci Rektorátu Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy
Kanceláře ČKR). Tajemnice ČKR se omluvila i z účasti na zasedání tajemníků národních
Konferencí rektorů, které zasedání Rady EUA 25.1.2018 předcházelo.
Dotazníky EUA poskytnuté členům ČKR k možnému vyplnění. Brno, 31.1.2018. Z pověření
místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková
31.1.2018 členům ČKR 3 dotazníky EUA k možnému vyplnění. Jednalo se o dotazníky týkající
se (1) doktorského vzdělávání, (2) zlepšení financování evropských programů orientovaných na
výzkum a inovace, (3) konzultace v oblasti výzkumu inovací a vysokoškolského vzdělávání.
25. 4. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 1.2.2018. 4. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
PS PČR se konala 1.2.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na
schůzi byla 26.1.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle
vlastního uvážení.
26. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Praha, 1.2.2018. Předseda
ČKR T. Zima obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové návrh zákona,
kterým má být implementována Směrnice Evropského parlamentu o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková zásilku 2.2.2018 členům ČKR, kteří své připomínky mohli zaslat
na elektronickou adresu prihodova@muni.cz do 12.2.2018, 10:00. Do uvedeného termínu
reagovali 3 členové ČKR (UK s připomínkami, AMU a MENDELU bez připomínek).
Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR týž den připomínky UK jako připomínky
ČKR žadatelce na MŠMT.
27. Revize hospodaření ČKR 2017. Brno, 5.2.2018. Revize hospodaření ČKR, která se konala
5.2.2018 v Kanceláři ČKR, se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a
organizační J. Němcová, revizoři schválení Plénem ČKR – rektor Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně P. Sáha, rektor Univerzity obrany B. Přikryl – a tajemnice ČKR M. Fojtíková.
O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty tajemnicí ČKR
informováni všichni členové ČKR.
28. Návrh rozpočtu ČKR 2018 ke schválení Plénem ČKR. Brno, 5.2.2018. Návrh rozpočtu ČKR
2018 a návrh pravidel úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2018, které vzešly z konzultace
místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové s revizory účtů
ČKR 2017 rektory P. Sáhou a B. Přikrylem po úspěšné revizi hospodaření ČKR 2017 5.2.2018
v Brně, poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 6.2.2018. Oba návrhy budou
projednány na 144. zasedání Pléna ČKR (Praha, 16.2.2018).
29. Žádost MŠMT o nominaci zástupce ČKR na ministerskou konferenci Boloňského procesu.
Praha, 5.2.2018. Ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková zaslala předsedovi ČKR
T. Zimovi prostřednictvím datové zprávy 5.2.2018 žádost o nominaci zástupce ČKR na
ministerskou konferenci Boloňského procesu, která se bude konat 23.-25.5.2018 v Paříži.
Předseda ČKR žádost poskytl členům Předsednictva ČKR s tím, že nominace zástupce ČKR
bude projednána na 152. zasedání Předsednictva ČKR (Praha, 15.2.2018).
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30. Mutual recognition – on-line dotazník EUA. Brno, 7.2.2018. Z pověření místopředsedy ČKR
pro vnější záležitosti J. Hančila poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 7.2.2018 zprávu EUA
odkazující na on-line dotazník týkající se vzájemného uznávání kvalifikací a studijních pobytů
v zahraničí. Dotazník mohou členové ČKR podle vlastního uvážení vyplnit do 19.2.2018.
31. Dopis předsedy ČKR velvyslanci Íránu na podporu odsouzeného A. Djalali. Praha,
9.2.2018. Předseda ČKR T. Zima zaslal velvyslanci Íránské islámské republiky A. A. Jowkarovi
dopis ve věci rozsudku smrti vydaném proti A. Djalalimu, učiteli medicíny katastrof. Předseda
ČKR velvyslance v dopise vyzývá k jednání s příslušnými úřady v Íránu, aby rozsudek zrušily a
zajistili odsouzenému bezpodmínečné propuštění. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis poskytla
pro informaci všem členům ČKR a také ministru zahraničních věcí M. Stropnickému.
32. Program TREND – žádost TA ČR o stanovisko ČKR. Praha, 9.2.2018. Člen předsednictva
Technologické agentury ČR M. Duda zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi a rektoru VUT
P. Štěpánkovi dopis s informacemi o aktuální situaci v oblasti aplikovaného výzkumu v ČR,
včetně programu TREND, s žádostí o projednání na zasedání ČKR (bylo projednáno na
152. zasedání Předsednictva ČKR, Praha, 15.2.2018).
33. Nařízení GDPR – společný dopis ČKR, AV ČR a RVŠ ministru vnitra L. Metnarovi.
Praha, 14.2.2018. Předseda ČKR T. Zima, předsedkyně AV ČR E. Zažímalová a předseda RVŠ
M. Pospíšil zaslali společný dopis ministru vnitra L. Metnarovi ve věci stavu přípravy prováděcí
legislativy k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. nařízení GDPR (General
Data Protection Regulation). V dopise je poukázáno na to, že nařízení GDPR přináší významné
zásahy související s vysokými školami a AV ČR, přičemž reprezentace akademické obce do
sběru připomínek k prováděcím zákonům nebyly zapojeny. Pisatelé dopisu požádali minstra
vnitra o spolupráci při zavádění požadavků GDPR do akademické praxe, např. formou
edukativně-diskusních seminářů pro akademickou obec, a vzhledem k chybějící prováděcí
legislativě požádali o odložení uplatňování postihu za porušení GDPR o 1 rok.
34. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 2/2018. Praha, 15.2.2018. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 1.2.2018 předsedovi
ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze 15.2.2018. Předseda
ČKR se z důvodu povinností spojených s návštěvou zahraničních hostů u příležitosti
Slavnostního shromáždění k 25. výročí založení ČKR musel ze zasedání omluvit, ČKR na
zasedání zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcová.
35. Setkání Předsednictva ČKR se zahraničními hosty Slavnostního shromáždění k 25. výročí
založení ČKR. Praha, 15.2.218. K setkání došlo v době 13:00-14:30 v Restauraci U Supa a bylo
spojeno s obědem. Poté absolvovali zahraniční hosté v době 14:30-15:30 prohlídku historické
budovy Karolina.
36. 152. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 15.2.2018. Zasedání se konalo v Praze v Karolinu
péčí Univerzity Karlovy, v době 14:30-15:30, s tímto programem: (1) Informace předsedy a
místopředsedů ČKR. (2) Příprava Slavnostního shromáždění k 25. výročí založení ČKR
(Praha, 15.2.2018). (3) Příprava 144. zasedání Pléna ČKR (Praha, 16.2.2018). (4) Žádosti
o členství v ČKR. (5) Příprava na doplňující volby 6. člena Reprezentativní komise pro rozpis
rozpočtu veřejných vysokých škol na zasedání Komory A ČKR (Praha, 16.2.2018). (6) Různé.
37. Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení ČKR. Praha, 15.2.2018. Hostitelská vysoká
škola Univerzita Karlova, rektor-hostitel T. Zima. Kromě členů ČKR, emeritních rektorů a
tuzemských hostů se akce zúčastnili i zahraniční hosté (celkem 177 účastníků zvaných
předsedou ČKR prostřednictvím Kanceláře ČKR). Akce se zúčastnili další četní hosté zvaní
hostitelskou univerzitou.
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38. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 16.2.2018. Zasedání se
konalo v Praze v Karolinu péčí Univerzity Karlovy. Zasedání předsedal místopředseda
Komory B ČKR L. Chaloupka z pověření předsedy Komory B ČKR V. Vinše, který se zasedání
nemohl z neodkladných pracovních důvodů zúčastnit.
39. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 16.2.2018.
Zasedání se konalo v Praze v Karolinu péčí Univerzity Karlovy s tímto programem:
(1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
(2) Doplňující volby 6. člena Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých
škol. (3) Aktuální informace k rozpočtu veřejných vysokých škol. (4) Informace z jednání Rady
pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o stavu hodnocení výzkumných organizací 2017+ , a
informace o stavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. (5) Aktuální informace
o institucionálních akreditacích vysokých škol ČR. (6) K zahraničním záležitostem ČKR.
(7) Různé.
Plánované akce:
40. Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Brusel, 27.-28.2.2018. Ředitelka EUA
pro výzkum a inovace L. Borrell-Damián průběžně zasílá podkladové materiály k tomuto
zasedání všem členům uvedené Pracovní skupiny. Tyto materiály jsou k dispozici všem členům
ČKR v úložišti materiálů EUA spravovaným a průběžně doplňovaným péčí Kanceláře ČKR,
konkrétně asistentkou Kanceláře ČKR A. Příhodovou. Za ČKR je členem této pracovní skupiny
od 1.1.2018 místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata, který na zasedání potvrdil
svoji účast.
41. Výroční konference OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 8.3.2018. Pozvánku na Výroční
konferenci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která se koná 8.3.2018 v Praze,
poskytla 22.1.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR, kteří se po zaregistrování
mohou akce zúčastnit podle vlastního uvážení.
42. Celostátní konference ředitelů gymnázií. Tábor, 21.-23.3.2018. Předseda ČKR T. Zima se na
pozvání předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií R. Schejbalové zúčastní 21.3.2018 Celostátní
konference ředitelů gymnázií, která se koná ve dnech 21.-23.3.2018 v Táboře. Předseda ČKR na
konferenci vystoupí s příspěvkem, v němž se vyjádří ke spolupráci VŠ a gymnázií, jaký význam
pro VŠ gymnázia mají, jaké jsou požadavky VŠ na profil absolventa gymnázia, jakou mají
pozici gymnazisté ve srovnání s ostatními při studiu VŠ, postoj VŠ k maturitním zkouškám
v přijímacím řízení, apod.
43. Konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Zurich, 5.-6.4.2018. Konference se mohou
zúčastnit zástupci všech vysokých škol ČR, které jsou řádným individuálními členy EUA.
Vlastní konferenci předchází zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se
zúčastní H. Machková, zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, kterého se zúčastní
tajemnice ČKR M. Fojtíková, zasedání Rady EUA (EUA Council), kterého se zúčastní
H. Machková, M. Bek a M. Fojtíková, a Valné shromáždění EUA, kterého se zúčastňují
představitelé členských institucí.
44. 145. zasedání Pléna ČKR. Ostrava, 12.4.2018. Hostitelská vysoká škola Ostravská univerzita,
rektor-hostitel J. Lata.
V Brně dne 16. února 2018
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentky Kanceláře ČKR A. Příhodové
Schválil: T. Zima, předseda ČKR
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